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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING WOENSDAG 12 MAART 2014 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
     29 januari 2014 
 
4. Lijst ingekomen stukken en mededelingen 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Verordening basisregistratie personen 
b. Raadsvoorstel wijziging begroting 2014 GROGZ inspecties kindercentra 
c. Raadsvoorstel Eerste wijziging legesverordening 
d. Raadsvoorstel uitbreiding sportpark Vierhoeven 
e. Raadsvoorstel Kaders Vastgoed 
 
6. B-CATEGORIE 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 010-2014 verstrekking Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten via de 
     Kringloper 
b. Bezwaarschriften van gemeente Moerdijk, Roosendaal en Halderberge op de Regeling 
     Basisnet en samenhangende regelgeving. 
c. Raadsvraag VLP Extra overweg  Gastelseweg 
 
8. Sluiting 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: dhr.  J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevrouw E. van Straaten; 
De heren: C.W.M. Jongmans, A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, wethouders. 
De dames: C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen (Roosendaalse Lijst), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 
(Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. v.d. Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), 
A.W. Oudhof (SP), E.M.B. Willemsen-Spierings (VVD) en M.B. Zijp (Nieuwe Democraten).  
De heren: M. Amhaouech (PvdA), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. 
Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), 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), S. Günes (CDA), J.M.M. Hertogh (VLP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), 
P.R. Klaver (PvdA) tot agendapunt 7.a., C.A. Lok (VVD),  E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), 
A.A.M. Mol (CDA), M.J. van Osch (GroenLinks), J.J.C. Musters (Roosendaalse Lijst), R. Niehot 
(Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 
Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en  M.S. 
Yap (PvdA) 
 
Afwezig: M.W. Lute (PeP) 
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1. Opening  

De VOORZITTER: Dames en heren, de raadsvergadering is geopend. Ik heet u allen welkom. Een wat 

bijzondere raadsvergadering omdat het weliswaar niet de laatste is in uw samenstelling, want dat wordt 

de afscheidsraad, maar wel de laatste in de zin van inhoudelijke stukken, die u raad in deze raadsperiode 

nog afdoet. Dus in zoverre wel een, een bijzondere, bijzondere vergadering. In de mededelingensfeer 

meld ik dat de heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst ietsjes later zal, zal binnenkomen en voor het 

overige bent u er allen. En dan… en mevrouw Lute, dat is waar, die heeft zich afwezig gemeld zo meteen 

bij mij om moverende redenen. Dan gaan wij naar het, het vragenhalfuur en dat gaan wij even geclusterd 

doen. Voor de wethouder Theunis zijn de vragen 1, 4 en 6, dat gaat over de afvalbakken, het slimmer 

inzamelen van afval hoogbouw en Da Vinci op de duurzame toer. Het woord voor de beantwoording is 

aan wethouder Theunis.  

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. Allereerst de vragen van het CDA van de heer Mal, uh Mol over 

slimmer inzamelen afval hoogbouw. Dat gaat over het feit dat appartementencomplexen sinds de 

inzameling, uh de invoer van diftar, gaat om het gescheiden afval, het gescheiden inzamelen van het GFT 

en het plasticafval in appartementencomplexen. Ik heb daar overigens wel ter inleiding in periodiek 

overleg toevallig vanmorgen nog met de voorzitter van het Platform van de Vereniging van Eigenaren van 

appartementencomplexen om aan te geven dat dat continu gespreksonderwerp en ook gesprek van 

onderwerp, onderwerp van gesprek, voor alle appartementencomplexen individueel waar we ook 

maatwerk toepassen. Even concreet de vragen die gesteld zijn, het gaat erom er zijn ondergrondse 

containers bij de appartementencomplexen, de vraag van de heer Mol gaat er over van scheiden van 

afval is een succes, het probleem bij appartementencomplexen het apart inzamelen van GFT, waartoe 

een mogelijkheid is om daarvoor de groene containers te gebruiken. De vraag van de heer Mol is van 

kunnen daar eventueel ook de ondergrondse containers voor worden gebruikt en ook voor het plastic is 

het daar ook mogelijk om eventueel de ondergrondse containers voor te gebruiken omdat die dus voor 

het restafval minder worden gebruikt. Antwoord daarop, er is in den lande, gemeenten die al eerder diftar 

hebben ingevoerd proeven gehouden met het gebruik van ondergrondse containers voor het inzamelen, 

inzamelen van GFT. Daar is uit gebleken die zijn daar niet voor geschikt in verband met schimmelwerking 

en vocht in de ondergrondse containers. Hetgeen leidt tot beschadiging van de ondergrondse containers. 

Daar moeten we helaas toch de appartementencomplexen mee teleurstellen omdat dat niet tot de 

mogelijkheden behoort. Mogelijkheden voor de ondergrondse containers voor het separaat inzamelen 

van plasticafval behoort weliswaar tot de mogelijkheden maar nemen we mee in de evaluatie van diftar in 

juli die naar u raad toe komt. Maar het behoort zeker voor de plastic inzameling, zou dat in een maatwerk 

situatie tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de vragensteller, de heer Mol. Nog een aanvullende vraag? Ja? 

 

De heer MOL: Ja, kort, voorzitter, als het mag. Heeft het zin om tot juli dan, ergens met een korte pilot te 

starten, zodat we ook daarover al iets in de evaluatie daadwerkelijk kunnen meenemen?  

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, overigens zijn we wat terughoudend om tot de evaluatie al separaat 

met pilots te starten. We houden toch de voorkeur om dat nog even niet te doen omdat uit de pilot we een 

algemeen beeld krijgen van in hoeverre worden die ondergrondse containers nog gebruikt voor het 

restafval. Ik zou daar nog even terughoudend zijn omdat ik moeilijk kan uitleggen waarom dat je voor het 

ene appartementencomplex wel met een pilot begint en het andere niet. Ik zou dan nog even willen 

wachten tot de pilot. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u zeer. Gaat u de andere vragen… 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, tweede vraag van de heer Klaver over de afvalbakken. Inderdaad 

geconstateerd op drukke looproutes tussen scholen, verbindingen, dat daar nogal sprake is van restafval. 

Klopt. Hebben we ook geconstateerd. Moet even kijken de vraag van de heer Klaver, bent u bereid te 

inventariseren om meer en goed zichtbaar afvalbakken te kunnen plaatsen. Eventjes terug in de 

geschiedenis van  een paar jaar geleden, we hebben bezuinigd op een aantal, groot aantal, tiental 

afvalbakken zijn verwijderd met name op plaatse waarvan gebleken was dat ze niet zo effectief waren. 
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Dat betekent dat we nu in het kader van verbindend beheren een omslag hebben gemaakt dat we samen 

met burgers en eventueel ook met scholen dat wij op plaatsen, want burgers, eigenlijk scholen weten het 

beste waar die afvalbakken nodig zijn, dat we op dit moment daar waar nodig ook afvalbakken zijn bij aan 

het plaatsen in die situaties. Mocht de heer Klaver dan signalen van scholen van kijk daar eens extra 

naar, dan willen wij graag die signalen ontvangen, maar we zien steeds meer dat op de plekken waar 

door burgers maar ook scholen/instellingen wordt aangeduid van het zou goed zijn dat u op dat punt een 

afvalbak plaatst want daar is het effectief om dat, om dat te doen. Neemt niet weg, maar dat is een 

algemene opmerking, dat het altijd nog een probleem is om mensen er toe te bewegen om ook hun 

rommel in die afvalbak te deponeren, want het ligt er nogal vaak naast. Maar dat terzijde.  

 

De VOORZITTER: Meneer Klaver, voldoende beantwoord zo? Ja? Wethouder, Da Vinci. 

 

De heer THEUNIS: Dan tot slot, voorzitter, de vragen over, GroenLinks over de heer Van Osch, dat gaat 

over het prachtige krantenartikel over de tuin die gerealiseerd wordt in samenwerking met het Da Vinci. Ik 

raad ook iedereen aan morgen is er een schitterende bijeenkomst vanaf 17.00 uur aan de Bovendonk bij 

het Da Vinci, een presentatie maar ook een workshop over de verdere invulling van de tuin. Even waar 

gaat het over, memoreren dat er in samenwerking met het Da Vinci maar ook de buurt een tuin 

gerealiseerd wordt ook voor de praktijkschool voor groenonderhoud van het Da Vinci. Bijdrage van de 

gemeente is het gratis ter beschikking stellen van grond ter waarde van, ja ter waarde van 12.000 

vierkante meter, dat is niet niks. We hebben ook wat kosten vergoed. In het artikel is inderdaad 

gesuggereerd van als we het goed willen doen samen met Da Vinci resteert er nog een tekort. De vraag 

van de heer Van Osch is van gaat u kijken, bent u bereid als gemeente dat gat te vullen? Nee, want de 

methodiek is anders. Het is in de nieuwe methodiek, het is samenwerking met je partners, met Da Vinci, 

om te kijken of een financieel tekort op een andere wijze kan worden ingevuld. Kan de gemeente een rol 

bij spelen, kan Da Vinci een rol bij spelen, maar zoals we vaak horen daar kan de markt ook een rol in 

gaan spelen. Ben een beetje terughoudend, kijken waar dat gat zit, wat er nog moet gebeuren, welke 

activiteiten wat er dan aan financieel gat overblijft en hoe dat, hoe we dat gaan oplossen maar neemt niet 

weg dat we wel moeten constateren dat het initiatief daar inmiddels toch leidt tot een groot succes.  

 

De VOORZITTER: Voldoende zo, meneer Van Osch, op dit moment? Ik weet dat ik nu uitlok voor een 

vervolgvraag. Ja. Ga uw gang. 

 

De heer VAN OSCH: Nee hoor, laat maar, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan geloof ik dat dat voor uw portefeuilles de vragen waren. 

Dan gaan we naar wethouder Verbraak inzake de vraag van de SP omtrent extra geld voor plannen 

binnenstad. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, vraag 1 van de SP luidt het college van B en W heeft op 11 februari 

besloten tot een extra budget voor de totstandkoming voor de koers van de binnenstad van 100.000 euro. 

Waaraan wordt dit bedrag precies besteed? Voorzitter, het vliegtuig staat klaar, de cockpit is gevuld de 

passagiers zitten aan boord en de motoren draaien. Waar het college uitdrukkelijk voor gekozen heeft is 

om dit proces niet te lang te laten duren en stil te laten staan, maar juist de voortgang te bewaken. We 

hadden twee opties: Eén, maart het rapport ligt er en dat is er en we kijken wat we ermee gaan doen. Of 

twee, we willen dat vliegtuig ook daadwerkelijk op laten stijgen met de goede bemanning en met een 

goede cockpit en met een goede piloot. En voor dat laatste hebben we bewust gekozen om de voortgang 

in het traject te houden, zodat we de plannen die er liggen ook daadwerkelijk tot uitvoering kunnen gaan 

brengen, want u zult, de nieuwe raad zal daar straks uitermate belangrijke besluiten in moeten nemen. En 

ook u hebt ingestemd met het plan toen nog voor vijf ton, maar het college heeft besloten om die te 

continueren. Waarom wordt dit niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en indien dit nog 

wel het geval is wanneer dan wel? Deze ton zal deel uitmaken van het totaalplan wat waarschijnlijk in juli 

aan u raad gepresenteerd zal worden en waar de raad dan een integraal besluit over dient te nemen hoe 

we met het rapport omgaan, hoe we de financiering gaan regelen. En deze ton die wordt daar in verwerkt, 

is dus eigenlijk een stukje voorfinanciering waar u straks nog van alles van kunt vinden. Tot zover, 

voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Oudhof nog een aanvulling? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, een korte reactie op de wethouder, want de wethouder, allereerst het 

verbaast de SP dat wij de enige partij zijn die vragen gesteld hebben over dit extra bedrag wat nu naar de 

binnen, binnenstad gaat. En de wethouder geeft geen antwoord op de eerste vraag van waar wordt dat, 

waar wordt die 100.000 euro extra nu precies aan besteed. U zegt alleen het is voor de voortgang maar 

wij zouden graag toch een overzicht willen hebben van hoeveel geld gaat bijvoorbeeld toch gewoon naar 

Riek Bakker toe. En onze tweede vraag is ja kan een college wat toch bijna stopt, want de 

raadsverkiezingen komen eraan, kan die toch wel zo een beslissing nemen los van de raad voordat de 

raad daarin beslist heeft, want het is toch een flink bedrag en 100.000 euro is toch geen sinecure wat de 

SP betreft. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, het zijn meerdere vragen die mevrouw Oudhof stelt. De voorgang zit 

hem in ieder geval in het benoemen van het binnenstad bestuur wat er moet gaan komen, de 

voorbereidingen daartoe, nog een heleboel andere zaken die daaraan gekoppeld zitten. Het intact 

houden van de relaties met de leden van de cockpit, de grote vastgoedondernemers, het onderhouden 

met de MKB-mensen en de bewoners, dat zijn allemaal stappen die de komende maanden gewoon 

doorgaan in het kader naar de nieuwe gemeenteraad. En kan het college dit besluit nemen? Ja, dat kan. 

Het is wel een bijzonder besluit dat geef ik toe mevrouw Oudhof, maar het college vond het wel 

ontzettend belangrijk dat we de voortgang in het traject houden en daarom hebben we voor deze 

constructie gekozen zoals die voorligt.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel.  

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, nog één extra vraagje? 

 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. U maakt er nou toch weer een hele termijn van, 

dan moet het naar de Commissie als het u goeddunkt maar voor nu is het in dit vragenhalfuurtje meer 

dan voldoende geadresseerd. 

 

Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, dan nemen wij het mee naar de fractie en dan gaan wij kijken wat we 

er verder mee gaan doen. 

 

De VOORZITTER: Zeker, zeker, zeker 

 

Mevrouw OUDHOF: Oké.  

 

De VOORZITTER: Zeker, dat is uw goed recht. Ik ga naar wethouder Jongmans voor twee vragen inzake 

de peuterspeelzalen dorpen en de woonvoorziening chronisch drugsverslaafden. Wethouder Jongmans. 

 

De heer JONGMANS:  Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de vragen van de VVD met betrekking tot 

peuterspeelzalen dorpen die slaan op het gegeven dat SPR bezig is geweest afgelopen maanden om 

een nieuw bedrijfsplan te maken. Een bedrijfsplan, zeg ik er maar even bij, dat rekening houdt met het feit 

dat de gemeente besloten heeft om vanaf 2015 het reguliere peuterspeelzaalwerk niet meer te 

subsidiëren en alleen nog een bijdrage te geven voor kinderen met achterstanden de zogenaamde VVE- 

doelgroep. En de eerste vraagt luidt: Heeft de portefeuillehouder het plan inmiddels beoordeeld en 

wanneer worden zijn bevindingen naar de raad gecommuniceerd? Ik heb het plan beoordeeld en mijn 

bevindingen, voorzitter, wil ik eigenlijk liever nog niet gedetailleerd met de raad communiceren. En ik zal 

zeggen waarom. Ik heb twee dingen met het rapport gedaan. Ik heb peuterspeelzalen gevraagd om het 

rapport ter beschikking te stellen van de gemeenteraad, dat is inmiddels gebeurd. Eind februari is het 

rapport toegestuurd. En ik heb begrepen enkele dagen geleden nog voor een tweede keer want het was 

mogelijk in de carnavalssfeer spoorloos geraakt her en der bij sommige partijen. Dus inmiddels twee keer 

toegestuurd, dat is bij brief gebeurd. En waarom heb ik mijn bevindingen nog niet toegestuurd naar de 
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raad, omdat ik aanvullende vragen heb gesteld want ik was ontevreden met dat rapport. Het is een 

eigenstandig rapport van de peuterspeelzalen, zij zijn verantwoordelijk als zelfstandige stichting. Maar het 

is een rapport met de makkelijkste weg, namelijk de weg dat men niet op zoek gaat naar mogelijkheden 

hoe men combinatieklassen kan maken van reguliere kinderen, doelgroep kinderen, hoe men tot een plan 

kan komen waarbij alle kinderen vanaf 2,5 jaar bepaalde dagdelen per week naar de voorschool kunnen 

etc. Nee, het was een plan wat er sec om ging hoe kan de organisatie van SPR worden afgebouwd tot 

een organisatie die alleen peuterspeelzaalwerk kan bieden aan die doelgroep kinderen. Dus de 

gemakkelijkste weg. En vanuit die gemakkelijkste weg is peuterspeelzaal tot de conclusie gekomen dat 

op die plekken en dat zijn niet alleen de dorpen, maar zeker ook in de dorpen maar niet alleen. Daar waar 

men vrijwel geen doelgroep kinderen heeft of in zo kleine aantallen dat het qua bedrijfsvoering niet meer 

mogelijk is, daarom heeft men voorgesteld om in, op die plekken de peuterspeelzalen te sluiten binnen 

korte termijn al. En mijn visie daarop, dat blijkt ook eigenlijk al uit het eerste deel van mijn antwoord is 

daarop niet positief. Ik heb dus SPR gevraagd om een aanvullend plan te schrijven wat recht doet aan de 

opmerkingen die ik zojuist maakte, gemengde klassen, alle kinderen naar de voorschool bepaalde 

periodes en ons voor te leggen wat het kostenapparaat dan voor besluiten kan nemen. Aanvullend wil ik 

nog melden inmiddels dat nu blijkt dat niet alleen Kober op sommige plaatsen sluit zoals in Heerle maar 

ook de peuterspeelzaal. Er een kans bestaat dat men in samenwerking daar wel adequate oplossing kan 

bieden. En inmiddels heb ik Kober gevraagd om daarvoor het initiatief te nemen. Kober heeft dat gedaan  

en inmiddels lopen daartoe gesprekken. Dus ik zal ervoor zorgen, wij houden de vinger aan de pols in dat 

kader, dat, mocht daar relevante informatie uit komen ik de raad uiteraard terstond zal informeren, 

voorzitter. Tot zover de vragen over peuterspeelzaalwerk. 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de heer Matthijssen. Voldoende of nog een vraag aanvullend?   

 

De heer MATTHIJSSEN: Ja, als het kan graag, voorzitter. Voorzitter, aanvullende vraag op welke termijn 

komt de wethouder met welke acties en hoe en wanneer houdt u in ieder geval de raad en alle bewoners 

van de dorpen op de hoogte om leegloop te stoppen en instroom of sorry leegloop te voorkomen en het 

stoppen van instroom ook te voorkomen. En wat waren de aanvullende vragen waar u zojuist aan 

refereerde, was ik ook even naar benieuwd.  

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer JONGMANS: Ja, de aanvullende vragen, voorzitter, laat ik daarmee beginnen. Ik heb gevraagd 

aan SPR om samen met partners het oorspronkelijke bedrijfsplan was ook een eigenstandig actie van 

alleen SPR. Teleurstellend dat daar niet al die partners bij betrokken zijn, laat staan gastoudergezinnen 

want die zijn ook relevant, denk ik, zeker in de dorpen. Mijn aanvullende vraag is breng in beeld hoe de 

business case eruitziet als je een plan gaat maken in Roosendaal wat overeenkomt met het plan wat de 

VNG laatst gelanceerd heeft. Een plan waar ook vanuit het kabinet positief naar gekeken wordt maar 

waar de middelen ontberen. Breng in beeld hoe dat plan eruitziet als je dat op de Roosendaalse schaal 

gaat doen. Als je gaat zorgen dat alle kinderen in Roosendaal vanaf 2,5 tot en met 4 jaar 2 dagdelen per 

week naar die voorschool kunnen. Breng in beeld wat dat kost, breng in beeld wat je organisatorisch moet 

regelen en je kunt aan knoppen draaien, veel groepen, weinig groepen dat heeft allemaal effect. Breng 

dat in beeld en doe dat binnen enkele weken. Dat loopt nu. Ik hoop daar eigenlijk nog voor het eind van 

deze maand zicht op te hebben en dan vervolgens kunnen we proberen nadere stappen te zetten om te 

kijken of het ook effectueerbaar is, zeg maar, dus voorzitter volgens mij heb ik daarmee de aanvullende 

vraag wel beantwoord, denk ik.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Voorzitter, heel kort, ik zou het graag gezien de dynamiek door agenderen naar 

de eerstvolgende Commissie en dan hopen we ook meer informatie te hebben. 

 

De VOORZITTER: Kan allemaal. Dan vervolgens de vragen van de fractie PeP inzake de 

woonvoorziening chronisch drugsverslaafden.  
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De heer JONGMANS: Ja, voorzitter, ondanks de afwezigheid van mevrouw Lute beantwoord ik die 

vragen toch, want het is natuurlijk ook een relevant dossier voor de hele raad en voor heel veel anderen. 

En de vragen zijn als volgt: Is wonen op de locatie van de geplande woonvoorziening voor chronisch 

drugsverslaafden toegestaan. En twee, welke consequenties heeft het scheiden van wonen en zorg op 

de huidige plannen. Voorzitter, ik wilde mijn antwoord beperken tot een verwijzing naar twee documenten, 

namelijk in de dagmail van gisteren heb ik aanvullende informatie verstrekt gelet op het feit dat vanuit het 

kabinet er uiterlijk 1 maart informatie zou zijn, daar heb ik gisteren de meest actuele informatie over 

toegestuurd over die Wet Langdurige Zorg, dat geeft voor een deel een antwoord. En het tweede 

antwoord en dat heb ik vandaag toegestuurd, dus dat is wel een bijzondere actie geweest, want er waren 

informele vragen vanuit de Partij van de Arbeid meestal gaan die antwoorden terug naar die vragensteller 

maar gelet op het algemene belang van dit dossier heb ik besloten om ook die antwoorden via de griffie 

naar u toe te sturen en dat is vandaag met een nazending gebeurd om 17.15 uur heb ik gezien en daar 

staat meer dan uitgebreid het antwoord op deze vragen. En daar wilde ik me toe beperken, voorzitter. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Tenslotte een vraag die ik zal beantwoorden van de 

Roosendaalse Lijst inzake de handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet meer in het bijzonder ten 

aanzien van de 18-minners. 

 

De heer NIEDERER: Een tweetal vragen. Wat zijn uw eerste ervaringen met de handhaving van de 

nieuwe Drank- en Horecawet met name tijdens carnaval, welke en hoeveel overtredingen zijn 

geconstateerd en hoe is hierop gehandhaafd. Waarschuwingen, boetes, andere maatregelen. Ik 

antwoord daarop als volgt, de gemeentelijke toezichthouders tevens de Boa-status, Buitengewoon 

opsporingsambtenaar alsmede de politie in onze gemeente hebben tijdens de carnaval gecontroleerd op 

de naleving van de Drank- en Horecawet, daarbij zijn door de Boa’s geen bekeuringen uitgeschreven en 

overigens ook geen bijzonderheden geconstateerd. Wel heeft de politie enkele Halt verwijzingen gegeven 

en dat betrof jongeren die opvielen door afwijkend, hinderlijk, irritant gedrag waarbij een ernstige mate van 

alcohol in het spel was en om die reden zijn zij doorverwezen naar Halt. Dan u tweede vraag wanneer en 

met wie, ook andere gemeenten, worden de resultaten van de handhavingsacties geëvalueerd. 

Vooruitlopend op die evaluatie bent u achteraf bezien tevreden over de toepassing van papieren 

polsbandjes, het uitreikmoment, de fraudegevoeligheid en de materiaalkwaliteit. Er zijn geen bijzondere 

afspraken gemaakt om de handhavingsacties met carnaval met andere gemeenten te evalueren. Iets 

anders is dat in ons basisteam van de politie Roosendaal, dat is Roosendaal, Rucphen, Moerdijk en 

Halderberge en natuurlijk in ons districtsoverleg De Markiezaten in een, zeg maar, rondvraag verband wij 

de collega’s wel bevragen hoe is het bij jou gegaan en hoe is het bij jou gegaan, maar of dat een echte 

evaluatie is dat is wel wat zwaar aangezet. De carnaval in Roosendaal wordt meegenomen in een 

überhaupt in een algemene evaluatie over de toepassing van de nieuwe Drank- en Horecawet en die 

evaluatie moet nog plaatsvinden en zal dan ook met u worden gedeeld als die uitkomsten ook bekend 

zijn. Het gebruik van polsbandjes met carnaval was een wat ons betreft positief initiatief van de 

Roosendaalse horeca en is ook uitgevoerd door de horeca zelf. De horeca heeft hiermee laten zien dat zij 

bewust omgaat met dit thema. Met het gebruiken van die bandjes was voor de horeca ook het middel om 

eigen verantwoordelijkheid te tonen inzake leeftijdscontroles bij de verstrekking van alcoholhoudende 

dranken. Ons hebben in elk geval geen signalen bereikt dat de momenten waarop die polsbandjes 

werden uitgereikt dat dat tot problemen zou hebben geleid. Ook hebben wij vanuit de horeca tot op 

heden, want de evaluatie moet nog plaatsvinden, niet gehoord dat de gebruikte polsbandjes 

fraudegevoelig zouden zijn. En zoals het met veel zaken gaat is dit een product bij uitstek waarbij altijd 

wordt geprobeerd om het na te maken. En of van dat namaak inderdaad sprake is geweest dat weet ik op 

dit moment niet trefzeker. Ik weet wel dat het gebruik van die bandjes in principe veilig en niet 

fraudegevoelig is zodat de bandjes niet overdraagbaar zijn. Ze zijn voorzien van een unieke 

veiligheidssluiting die zonder beschadiging niet geopend kan worden. Wel weten we dat er jongeren zijn 

geweest die geprobeerd hebben bij de leverancier van deze bandjes ook soortgelijke bandjes te 

bestellen. Ja, we hebben hele slimme jeugd. Maar wij zijn ook slim want wij wisten dat en we hebben die, 

die jongelui en de ouders gebeld. Ja, wij zijn ook niet gek. En de leverancier ook niet, want die had dat 

snel door dus die heeft ze niet geleverd. En één van de antwoorden van één van de jochies was, die had 

er 50 willen bestellen dat vind ik wel grappig, hij zegt “ach” tegen onze ambtenaar “dat zijn 

collectorsitems, want ik ga dat natuurlijk helemaal niet gebruiken tijdens carnaval”. Het is, een ontzettend 
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leuk vak hebben wij.  Die bandjes die gebruikt zijn, die zijn afkomstig van de polsbandjesfabriek.nl en die 

worden ook bij andere evenementen en dergelijke toegepast en we hebben, hadden, maar nogmaals 

evaluatie moet nog volgen, geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van die bandjes anders dan 

begreep ik als je doucht of in bad zit dat ze dan wat verkleuren. Aan de andere kant is het toch wel 

plezierig dat men zich doucht tijdens de carnavalsdagen dat ruikt toch iets lekkerder in de stad. 

Voldoende voor dit moment? Of één aanvullende vraag? 

 

De heer GABRIËLS: Eén kleine aanvullende vraag eigenlijk, één van de redenen, we hadden ook interne 

signalen meegekregen vanuit de jongerenraad maar het heeft inmiddels ook in de krant gestaan, zij 

hebben er wel hier en daar kritiek op. Ik ga ervanuit dat die kritiek die zij er op hebben dat die ook 

meegenomen wordt in de evaluatie.  

 

De heer NIEDERER: Ja, ach die jongerenraad, ik val ze niet hard af want ze zijn nog jong maar ze 

hebben zich wat overschreeuwd, laten we het zo zeggen en dat weet meneer Serno inmiddels ook wel, 

maar we zijn goede vrienden. En hij moet vooral meepraten als wij met de horeca praten dan mogen ze 

alles spuien wat er op het hart ligt maar het was nogal een fors getoonzette brief, maar ik ben een mild 

mens.  

 

De VOORZITTER: Goed dat waren de vragen in kader van het vragenhalfuur. 

 

2. Vaststellen agenda 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 2, het vaststellen van de raadsagenda. Van de zijde 

van het voorzitterschap kan ik u melden dat de fractie van de VLP schriftelijk heeft aangegeven het 

agendapunt 7.c dat is een vraag inzake de extra overweg Gastelseweg, om die vanavond niet te 

agenderen en te behandelen. De VLP stelt voor om dit onderwerp in een volgende cyclus te 

agenderen nadat de nieuwe raadsvragen hierover door ons college zijn beantwoord. Ik neem aan dat 

u hiermee kunt instemmen, dat we 7.c voor dit moment althans van de agenda afhalen. Dat is 

akkoord. Dan kijk ik nog naar u raad voor andere punten met betrekking tot de vaststelling van de 

agenda. Of is dit zoals we het vanavond met elkaar gaan afwikkelen? Dat is het geval. Dan is dit de 

agenda.   

 

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

29 januari 2014 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van u raad van 29 

januari 2014. Er zijn bij de griffie en bij het voorzitterschap geen amendementen binnengekomen. Mag ik 

ervan uitgaan dat u dit verslag conform, de besluitenlijst conform vaststelt? Dat is het geval.  

 

4. Lijst ingekomen stukken en mededelingen 

a. Lijst van ingekomen stukken 

De VOORZITTER : Agendapunt 4, ingekomen stukken en mededelingen. Er is een lijst van aan u raad 

geadresseerde brieven. Mij is verzocht te melden dat onder nummer E760060 dat is een brief van de 

SPR, Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal, om die brief die dateert van 26 februari van dit jaar om die 

te agenderen voor de eerstvolgende Commissie Omgeving. Met die mededeling met betrekking tot die 

lijst kunt u overigens instemmen met de afhandeling zoals daar is voorgesteld? Dat is het geval. Dan 

gaan wij dat zo doen.  

 

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5, dat is de categorie A, de hamerstukken. Ik zal ze 

één voor één benoemen en ook u vragen of er desgewenst een stemverklaring wil worden afgelegd. 

 

a. Raadsvoorstel Verordening basisregistratie personen 

De VOORZITTER: 5.a, dat gaat over de verordening basisregistratie personen. Eén uwer behoefte aan 

een stemverklaring? Niemand? Aldus besloten.  
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b. Raadsvoorstel wijziging begroting 2014 GROGZ inspecties kindercentra 

De VOORZITTER: 5.b, het voorstel tot wijziging begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Openbare Gezondheidszorg inspecties kindercentra. Behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Aldus 

besloten.  

 

c. Raadsvoorstel Eerste wijziging legesverordening 

De VOORZITTER: 5.c, handelend over de eerste wijziging van de legesverordening. Eén uwer behoefte 

aan een stemverklaring? Niemand? Aldus besloten.  

 

d. Raadsvoorstel Kaders Vastgoed 

De VOORZITTER: 5.d, Kaders vastgoed. Ook hier weer een stemverklaring? Ja? Mevrouw Zijp. 

 

Mevrouw ZIJP: Ja, voorzitter, dank u wel. Met de toezegging van de portefeuillehouder die hij in de 

Commissie gedaan heeft dat onder de definitie gevoelige zaken gebouwen waar maatschappelijke 

activiteiten plaatsvinden verstaan wordt en dat bij deze categorie de raad in stelling wordt gebracht 

kunnen wij instemmen met dit voorstel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Niemand? Dan hebben wij conform besloten.  

 

e. Raadsvoorstel Uitbreiding sportpark Vierhoeven 

De VOORZITTER: En dan tenslotte 5.e, inzake de uitbreiding sportpark Vierhoeven. Eén uwer een 

stemverklaring vooraf? De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De VVD is akkoord met het voorstel maar zal de 

komende cyclus wel aandacht vragen voor de erbarmelijke kwaliteit van de toegangswegen naar 

sportpark Vierhoeven.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan zijn wij bij hamerslag akkoord 

met dit raadsvoorstel.  

 

6. B-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Wij gaan voort. Onder punt 6 de B-categorie zijn er vanavond geen voorstellen die ter 

bespreking zijn geagendeerd en dan gaan wij snel door naar de C-categorie. 

 

7. C-CATEGORIE 

a. Raadsmededeling 010-2014 verstrekking Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten via de 

     Kringloper 

De VOORZITTER: Dan hebben wij onder 7.a. een raadsmededeling en die handelt over de pilot 

verstrekking bijzondere bijstand voor inrichtingskosten via de Kringloper. Wie van u raad wenst hierover 

het woord? Ik inventariseer eventjes.  De heer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid.  

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben we hier al uitgebreid over gesproken. 

De kern was dat de PvdA-fractie de verstrekking bijzondere bijstand voor inrichtingskosten niet verplicht 

via de Kringloper wil laten verlopen, vandaar dat we die motie vanavond ook bij u raad gaan indienen. Die 

motie hebben we ook al eerder rondgestuurd en ik zal enkel het dictum voorlezen. De motie verstrekking 

bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Verzoekt het college om: 

1. De verstrekking bijzondere bijstand voor inrichtingskosten niet verplicht via de Kringloper te laten 

verlopen maar klanten vrij te laten in de besteding van de bijzondere bijstand voor inrichtingskosten 

waarbij de Kringloper uiteraard nog steeds tot de mogelijkheden behoort. 

2. Met betrokken partijen te bezien hoe er adequaat vorm gegeven kan worden aan de uitvoering van de 

bijzondere bijstand voor inrichtingskosten, waarbij de werkwijze ook minder arbeidsintensief is voor de 

gemeente. Dank u wel. Motie wordt overigens ingediend samen met de Roosendaalse Lijst, Nieuwe 

Democraten en GroenLinks. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Verstrekking bijzondere bijstand 

voor inrichtingskosten” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Wie van u raad, anderen wensen 
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nog een eerste termijn hierover het woord? Het is allemaal duidelijk. Wethouder nog een reactie op de 

motie? 

 

De heer JONGMANS: Ja. 

 

De VOORZITTER: Hij zegt ja. Ja, daar komt hij. Ja, wethouder Jongmans.    

 

De heer JONGMANS: Ja, voorzitter, zeker maar zo ja, want aan de ene kant vind ik die motie geweldig 

sympathiek en zou ik hem over willen nemen, maar aan de andere kant als ik er over nadenk hoe ik die 

motie zou moeten uitvoeren loop ik toch aan tegen een hoop praktische problemen. En ik doe toch even 

een kort stukje van die Commissie opnieuw, want ik heb in de Commissie aangegeven dat deze 

maatregel, overigens een hele bijzondere maatregel waarmee wij als Roosendaal in staat zijn om deze 

voorziening in stand te houden. Wij volgen daarmee een afwijkend spoor ten opzichte van heel veel 

andere gemeenten ook om ons heen, waar dit soort voorzieningen al lang afgeschaft is omdat men vindt 

dat het de gebruikelijke voorziening is die mensen zelf zouden moeten financieren. En bij ons is het een 

lening waar we vaak ook nog een deel van kwijtschelden, dat is een technische maatregel. Levert drie 

voordelen op, naast het feit dat we die lening in stand kunnen houden, die lening levert of die maatregel 

levert op dat het budget wat er voor nodig hebben zoveel minder is dat, dat we over hebben op dat deel 

van de bijzondere bijstand heel goed kunnen gebruiken om op een ander deel van de bijzondere bijstand 

waar we heel veel extra uitgaven hebben dat we dat kunnen dekken. Dus dat we het werk kunnen 

uitvoeren voor het budget dat wij van het Rijk voor die bijzondere bijstand ook krijgen. Twee, het beperkt 

de schuldenlast. Heel veel van deze groepen mensen die krijgen deze uitkering omdat men te maken 

heeft met het feit dat men het zelf niet kan betalen en daar ligt vaak schuldenlast onder. Door en het is 

een lening, terugbetalingstermijnen zijn bij ons 36 maanden naar draagkracht. Vaak is er dan een 

restschuld over die wordt dan kwijtgescholden, dus het beperkt de schuldenlast. Het heeft twee 

voordelen, voor degene die het betreft die de vergoeding krijgt en ook voor de gemeente die gelet op 

onze regeling minder budget hoeft kwijt te schelden na de aflossingstermijn. En het beperkt de 

administratieve lasten. En ik zou heel graag, want ik begrijp best de strekking van uw motie, ik zou heel 

graag veel meer partners willen hebben waarmee we dit kunnen. En ik zou ook heel graag degene die het 

betreft de vrijheid willen geven om te kiezen. Overigens men kan nu ook kiezen als men de spullen niet 

wil nemen dan hoeft men ze niet te nemen, dat is zo. Ik zou ze heel graag de vrijheid willen geven om te 

kiezen. Ik zou heel graag met deze motie aan de slag willen, zo over willen nemen, maar ik heb nog niet 

de oplossing bedacht hoe ik de voordelen die we bereikt hebben met de maatregel zoals we die uitvoeren 

nu met de Kringloper, hoe ik die voordelen kan uitvoeren als daar een onbekend aantal partijen bij is. Als 

er andere partijen zijn waarmee ik dit soort afspraken kan maken, bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk of 

andere organisaties, bepaalde firma’s, etcetera, waarmee we dit soort zelfde afspraken kunnen maken. 

Uiteraard dan gaan we dat gewoon doen, heb ik ook tijdens de Commissie toegezegd, maar om het zo 

open te laten dat de klanten volledig vrij worden gelaten in de besteding van en er niet, er dus geen 

shortlist onder ligt van bedrijven, voorzitter, dan vind ik het toch heel moeilijk om deze motie waar ik 

eigenlijk vind dat we die over moeten nemen, maar ik vind het heel moeilijk om technisch zo uit te voeren 

dat we het kind niet met het badwater gaan weggooien.  

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, interruptie? Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS:  Voorzitter. Ja, bedankt voor de wethouder voor zijn betoog en dat hij de motie 

enthousiast omarmd, maar dat hij allerlei praktische problemen op zijn weg ziet. Alleen de motie heeft een 

heel duidelijk dictum. En in dat dictum staat gewoon letterlijk beschreven en uw hele betoog doet niks af 

aan het dictum. Kunt u dan niet beter gewoon zeggen dat u de motie volledig gaat uitvoeren conform het 

dictum? 

 

De heer JONGMANS: Ja, voorzitter, dan zal ik het dictum citeren. Waar ik tegen aan loop en waar ik een 

probleem heb, ik heb het probleem met de tweede regel van het eerste punt van het dictum “maar klanten 

vrij te laten in de besteding van de bijzondere bijstand voor inrichtingskosten”.  Daar heb ik een probleem 

mee. Ik heb, dat heb ik ook net uitgelegd, moet bij meneer Schijvenaars moet me toch van het hart in 

deze laatste moet vaak dingen twee of drie keer uitleggen. Ik heb net uitgelegd dat ik deze motie niet kan 

uitvoeren als daar geen shortlist onder ligt van organisaties waarmee ik een afspraak heb gemaakt. En 
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dat beschrijft dit, deze motie beschrijft dat ten enenmale niet, dus vandaar dat ik het er moeilijk mee heb. 

Hoewel ik er ook heel positief tegenover sta. Ik was volgens mij, voorzitter, in eerste termijn glashelder 

over dit punt. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Nog één slotvraag, voorzitter. De motie die heeft als ik goed tel nu al een 

meerderheid, gaat u de motie nou uitvoeren? 

 

De heer JONGMANS: Als ik de motie ga uitvoeren, voorzitter, dan geef ik daarbij aan dat de raad 

consequenties zal moeten nemen en dat wij deze maatregel eigenlijk moeten beëindigen, want dat is het 

effect ervan dat wij terugvallen op een situatie waarbij wij geen 20.000 maar 100.000 euro kwijt zijn en dat 

het budget bijzondere bijstand met dat bedrag wordt overschreden, voorzitter. En daar zal de raad dan 

dus een alternatief voor moeten bieden. Ik kan geen andere conclusie momenteel trekken, hoe jammer 

het ook is.  

 

De VOORZITTER: Michael, of de heer Yap bedoel ik. 

 

De heer YAP: Voorzitter, ik prijs de dualistische opstelling van wethouder Jongmans. 

 

De VOORZITTER: Ja, wij ook, wij ook, ja. Het is de laatste avond. 

 

De heer YAP: Alleen, alleen, ik, voorzitter, ik lees, ik lees nergens in het dictum dat wij vragen om een 

verhoging van het budget voor de bijzondere bijstand voor inrichtingskosten.  

 

De heer JONGMANS: Bij de regeling met de Kringloper stellen wij ook niet een budget vast wat men ter 

beschikking krijgt, er wordt vastgesteld wat mensen nodig hebben. En nu bij Kringloper en dat kunnen ook 

andere organisaties zijn, gaan mensen kiezen wat ze kunnen gebruiken en vervolgens komt daar een 

financieel plaatje en dan betalen we. In het verleden was het zo, gingen mensen zaken inkopen bij 

winkels en waren een veelvoud kwijt van nu. En dat zie ik weer terugkomen en dat is en dat is, dus als ik 

een shortlist kan maken van organisaties zoals punt 2 van het dictum beschrijft, de heer Schijvenaars 

luistert niet voorzitter dan krijg ik dadelijk toch weer een vraag over verwacht ik… 

 

De VOORZITTER: Nee we hebben, we hebben nou geen tweede termijn. 

 

De heer JONGMANS: Nee, nee, maar als ik een lijst kan aanleggen, als ik een lijst kan aanleggen zoals 

punt  

 

De VOORZITTER: Sssst… even, even. 

 

De heer JONGMANS: Als ik een lijst kan aanleggen zoals punt 2 van het dictum beschrijft, een shortlist 

van bedrijven waarmee we dit werk kunnen doen en op basis van die lijst kan ik dan punt 1 uitvoeren, 

maar niet met dit geweldige open eind wat er in zit, want de eerste de beste die bij mij komt aan het loket 

en die zegt luister eens u gaat met mij niet naar één of ander bedrijf ik maak zelf wel uit waar ik naartoe 

ga en het budget, dat probleem ontstaat. Ik krijg een uitvoeringsprobleem wat de ambitie die we hadden, 

wat het doelen die we bereikt hebben, ja onmogelijk maakt. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, de wethouder geeft eigenlijk al antwoord op de vraag die ik in 

gedachten had. Een shortlist, u kunt mijn vraag lezen. Een shortlist is het mogelijk om dat terstond te 

doen of heeft u er meer tijd voor nodig dat de tekst van de motie misschien aangepast kan worden met 

een opdracht aan de wethouder om die shortlist te maken. Misschien is dat een idee of kunt u dat 

terstond vanavond doen want wij vinden de motie heel sympathiek en zouden hem ook graag willen 

steunen. Alleen wij begrijpen uw bezwaren in de uitvoering. 

 

De heer JONGMANS: Ja, ik vind die motie ook sympathiek en ik wil hem ook graag steunen. 

Vluchtelingenwerk kan op die shortlist, daar kom ik ook wel uit er is inmiddels een brief van 
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Vluchtelingenwerk waarin ze voorstellen doen. Er zijn mogelijk ook andere organisaties. Maar om een 

voorbeeld te noemen ik heb zelf gezegd Marktplaats zou er wat mij betreft op kunnen, zeker als het via, 

via anderen gebeurt, maar Marktplaats loop ik wel weer tegenaan daar heb ik garantie tot aan de drempel 

van de verkoper en bij Kringloper bijvoorbeeld daar heb ik wel garanties geregeld. Als iets niet goed is 

wordt het vervangen na een week bijvoorbeeld. Nou, dat is al lastig, dus ik heb momenteel twee bedrijven 

Vluchtelingenwerk en Kringloper die dit voor ons zouden kunnen regelen. En als er meer zijn dan maken 

we daar afspraken mee. Dus dan komen wij daar uit, ja.  

 

De VOORZITTER: Ja, de heer Van den Beemt nog een interruptie dan. Ga uw gang. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Overigens merk ik dat niet alleen de heer 

Schijvenaars alles twee keer uitgelegd moet krijgen, maar ook de lijststrekker van de wethouder. Wij 

hebben de vraag nog welke termijn u denkt met een, met een plan in deze geest in ieder geval te kunnen 

komen is dat twee of drie maanden, want dan kunnen we tegen die tijd daar nog eens een keer rustig 

over praten in plaats van dat alles overhaast vanavond moet zonder dat er ergens dekking voor gevonden 

wordt. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer JONGMANS: Ja, ik hoop, voorzitter om andere redenen dat ik daar nog geen maanden meer 

over hoef te doen, want dan ziet het er slecht uit. Nee, ik kan volgende week een gesprek met 

Vluchtelingenwerk gehad hebben en met die organisatie die gesprekken zijn natuurlijk al geweest,  met 

welke andere bedrijven zouden wij dit soort afspraken kunnen gaan maken. En nou ik heb die lijst nog 

niet, maar die opdracht is uitgezet, dus dat kan binnen nu en enkele weken gewoon geregeld zijn. Voor 

de volgende beeldvorming, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Goed, akkoord. Een tweede termijn van de zijde van u raad. Of daar nog behoefte aan 

is met al die interrupties en zo, het lijkt mij, het is aan u maar ik het zou jammer zijn als we morgenavond 

zouden moeten terugkomen. Mevrouw Van den Nieuwenhof.  Mevrouw Van den Nieuwenhof. Ja, nee 

tweede termijn is uiteraard toegestaan. Ja, de heer Yap natuurlijk als reactie op en dan ja…Ga uw gang. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, korte tweede termijn van het CDA. Wij vinden gehoord 

hebbende de reactie van de wethouder het eigenlijk logisch dat de indieners de motie even aanhouden, 

dus dat verzoek ik nou even.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. De heer Matthijssen van de factie van de VVD. Het is een beetje onrustig 

en het is pas 20.15 uur. Even naar elkaar luisteren, we zijn er zo doorheen. 

 

De heer MATTHIJSSEN:  Ja, dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja, meneer Matthijssen. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Bij een slecht resultaat zouden het zomaar m’n laatste woorden hier in deze 

zaal kunnen zijn. Maar daar gaan we niet van uit. Voorzitter, we hebben even geluisterd naar de 

wethouder en dat hebben we in de Commissie ook gedaan. Ook in de Commissie hebben we al gezegd 

van volgens mij is een interventie vanuit de raad niet nodig, want de wethouder die gaat er echt wel mee 

aan de slag en dat vinden wij nog steeds. Dus we zullen de motie niet steunen.    

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan ga ik naar de heer… anderen niet? Nee, dan ga ik naar de heer 

Yap.  

 

De heer YAP: Voorzitter, goed naar de wethouder geluisterd echter deel ik nog niet helemaal zijn mening, 

want alle… er waren die punten wat hem nog niet helemaal kon overtuigen. Eén, het budget ten aanzien 

van die bijzondere bijstand. Nogmaals daar zeggen wij niets over. Wij zeggen alleen schrap die 

verplichting die nu via de Kringloper loopt net zoals we dat ook in de Commissie naar voren hebben 

gebracht dat er ook andere mogelijkheden zijn waarbij het ook nog eens kan zijn dat er juist ook minder 
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middelen nodig zijn voor die bijzondere bijstand inrichtingskosten. Nogmaals in het dictum wordt niks over 

een verhoging of een verlaging van het budget gemeld. Twee, die verhoging schuldenlast, nogmaals ook 

daar zeggen we niks over, dat wij met deze motie de schuldenlast van een klant die een beroep doet op 

de bijzondere bijstand willen verhogen. Nogmaals enkel de verplichting bij de Kringloper willen we 

schrappen. En drie, meer partners, een shortlist wordt genoemd ook dat is slechts een praktische 

uitwerking van het punt wat in de motie staat opgenomen onder punt 2. De wethouder gaf aan 

Vluchtelingenwerk, ook wij hebben informatie van Vluchtelingenwerk ontvangen zoals ik ook al in de 

Commissie heb aangegeven dat die juist praktische bezwaren zien bij de uitvoering van de wijze waarop 

we het nu hebben georganiseerd die bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Dat werkt in de praktijk 

niet. Zij zeggen ook er zijn andere mogelijkheden om voor hetzelfde budget, nogmaals of zelfs minder aan 

de inrichting te komen voor iemand die een beroep doet op die bijzondere bijstand. Kortom, niet te 

ingewikkeld maken, twee punten in het dictum. Wij handhaven de motie. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Niemand meer van de raad in tweede termijn? Dat is niet het geval. 

Wethouder nog een korte reactie? 

 

De heer JONGMANS: Ja, voorzitter, niet om te lachen maar als en de heer Schijvenaars en de heer Yap 

aanvullende vragen stellen over hetzelfde punt dan heb ik me misschien wel onduidelijk uitgedrukt. Ik heb 

niet gezegd dat, wat ik gezegd heb, ik heb opgesomd welke drie doelen gediend zijn met de pilot zoals we 

die nu uitvoeren. Maar eigenlijk is het geen pilot meer. En wat ik gezegd heb is dat door de motie over te 

nemen ben ik bang dat we die drie doelen geen van drieën meer zullen bereiken. Dus dat eigenlijk de 

basis van de verandering teniet wordt gedaan door punt 1 uit te voeren. Dat heb ik uitgelegd, voorzitter en 

ik denk dat dat nog wel even waardevol is om dat te vermelden richting de heer Yap. 

 

De VOORZITTER: Akkoord. Wij kunnen gaan stemmen over deze motie, motie nummer 1. Heeft één 

uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op dit stuk? Mevrouw Van den Nieuwenhof. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Deze motie zullen wij niet steunen, hoewel we wel de gedachte heel 

sympathiek vinden maar wij nemen de bezwaren die de wethouder genoemd heeft daarin mee en 

vandaar dat is de eindconclusie, geen steun.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Wij zullen de motie ook niet steunen en omdat wij vinden dat de motie aangehouden 

moet worden omdat er meer duidelijkheid zou moeten komen.  

 

De VOORZITTER: Anderen nog voor een stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie stemt 

voor deze motie. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, de Roosendaalse 

Lijst, GroenLinks, Nieuwe Democraten en de VLP. Niemand vergeten? Met 20 voor en 15 tegen, 14 

tegen, o ja we zijn met eentje minder, is de motie aanvaard.  

 

b. Bezwaarschriften van gemeente Moerdijk, Roosendaal en Halderberge op de Regeling 

     Basisnet en samenhangende regelgeving. 

De VOORZITTER: Wij gaan naar de, het onderwerp agendapunt 7.b handelend over het bezwaarschrift 

van de gemeente Moerdijk, Roosendaal en Halderberge op de regeling Basisnet en samenhangende 

regelgeving, dat is het Basisnet Spoor. En ik zou als eerste in ieder geval de heer Van Osch de 

gelegenheid willen geven om deze termijn te openen met veronderstel ik ook het indienen van de motie. 

Ga uw gang. 

 

De heer VAN OSCH: Ja, dank u wel, voorzitter. Meestal ligt het zwaartepunt van moties in het dictum. In 

deze motie gaat de essentie eraan vooraf. Ik neem aan dat u geen van allen meer behoefte heeft aan een 

breedsprakige toelichting en een nadere onderbouwing. Dit punt, de essentie is dat het niet zo kan en 

mag zijn dat de problematiek en de lasten van het toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen over het 

spoor in West-Brabant eenzijdig over de schutting van de gemeente Moerdijk, Halderberge en 

Roosendaal worden geworpen. Het beoogde bestuurlijke draagvlak, slechts tussen de gemeentebesturen 

en de Minister, slechts kan worden bereikt indien de bezwaren en de noden van de gemeente Moerdijk, 
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Halderberge, Roosendaal verband houdend met invoeringstraject van de West-Brabant wet Basisnet 

serieus worden genomen en er overeenstemming kan worden bereikt over de oplossing van aangegeven 

knelpunten op de korte termijn en er zicht is op de structurele oplossing op de lange termijn, de Zeeuwse 

bocht en ROBEL. Het nodig en gewenst is dat het dossier dringend onder de aandacht wordt gebracht 

van het provinciebestuur van Noord-Brabant en ook onder dat van het Ministerie teneinde de nodige 

steun te krijgen bij het overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu. Verzoekt het college deze 

motie ter kennis te brengen aan de Minister, de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur, de 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de gemeentebesturen van Moerdijk en Halderberge en aan 

alle overige instanties die daarvoor in aanmerking komen. Deze motie, ja, dien ik thans in. Ik heb het 

dictum voorgelezen. Hij wordt mede ondertekend door de SP, de Partij van de Arbeid, de Nieuwe 

Democraten en de Roosendaalse Lijst. Ik dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Deze motie krijgt nummer 2, heet “Bestuurlijk draagvlak Roosendaal 

inzake implementatie Basisnet spoor”. Meneer Van Osch als u het goed vindt dan lees ik ambtshalve in 

uw verzoek om waar deze motie ter kennis moet worden gebracht aan de Minister om daar onder te 

begrijpen ook de Staatssecretaris, want zij is portefeuillehouder, mevrouw Mansveld. Maar we zullen het 

ook naar mevrouw Schultz doen en naar mevrouw Mansveld, dat, het is misschien wat , maar zo vatten 

wij die motie op. Anderen nog van u raad in eerste termijn? Meneer Missal? 

 

De heer MISSAL: Dank u, voorzitter. De wet Basisnet Spoor, zoals in de brief van de burgemeesters 

aangegeven zitten daar een heleboel onduidelijkheden, vaagheden in en wordt er heel wat gegoocheld 

met cijfers. En wat wordt er daadwerkelijk gedaan om de veiligheid langs het spoor te vergroten? Weinig 

tot niets. Vijf miljoen voor saneringen naast het spoor, het lijkt meer een druppel op een gloeiende plaat 

en er wordt gesaneerd op een grens van 18 meter naast het spoor. En waar komt dat, waar komen die 18 

meter vandaan? Op de Betuwelijn een lijn die speciaal voor goederenvervoer aan is gelegd en nog wat 

veiliger is, is die grens 30 meter. Dus dan vraag je je af ja hoe komt men daarbij, natte vinger werk? Wij 

zijn dus faliekant tegen deze wet en deze lijkt ons alleen tot doel te hebben om zoveel mogelijk 

goederentreinen door onze dorpen en steden te rijden en dat moeten wij niet willen. Niet zonder reële 

aanvullende maatregelen. En Europa speelt hier ook een beetje mee, want waarschijnlijk wordt hiermee 

ook vooruit gekeken naar 2016 wanneer het vervolg van de Betuwe goederenlijn in Duitsland dicht gaat 

en uitgebouwd wordt, dat betekent dat allerlei goederentreinen over andere trajecten moeten rijden. 

Onder andere kun je ook via Antwerpen naar het Ruhrgebied komen, dus komen ook meer treinen door 

Oudenbosch en Zevenbergen rond die tijd en Roosendaal uiteraard. Dus dat willen wij allemaal niet en 

behalve deze motie, die wij dus ook ondersteunen zijn wij ook bezig en ik denk dat ik maar even uit ga 

delen met een handtekeningenactie. 

 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee, dit is een raadsvergadering, we gaan, dat doet u in… 

 

De heer MISSAL: Maar goed, ik zal het beneden neerleggen en wie dat wil ondertekenen… 

 

De VOORZITTER: Dat lijkt mij buitengewoon goed voorstel… 

 

De heer MISSAL: Wil ik nog even onder de aandacht brengen, geen goederentreinen door West-Brabant. 

 

De VOORZITTER: Uw punt is gemaakt. Ja. 

 

De heer MISSAL: Tot zover.  

 

De VOORZITTER: Ja, ja. 

 

De heer MISSAL: Dank u voor uw aandacht. 

 

De VOORZITTER: Heel goed. We gaan hier geen campagne voeren, het is een raadsvergadering. 

Anderen nog van u raad een eerste termijn? Dat is niet het geval. Wethouder Verbraak? 
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, heel kort. Ik heb GroenLinks in de Commissie uitgedaagd om het college 

een steuntje in de rug te geven, want ik heb u toen ook al gezegd dat wij een brief klaar hadden liggen 

namens de drie gemeenten die naar de heer Van Heugten gestuurd wordt over deze problematiek die u 

in uw motie nog eens helder en duidelijk verwoord hebt. Ik had het nog sterker gevonden als ook deze 

motie in Moerdijk en Halderberge onder de aandacht was gebracht in de laatste raadsvergadering zodat 

we nog meer daadkracht hadden gehad met deze drie gemeentes. U vraagt nu om hem ter kennisname 

van die drie gemeentes te brengen, dat zullen wij doen maar dat kunt u uiteraard ook zelf doen. Wij 

hebben de heer Van Heugten uitgenodigd voor de Stuurgroep van 16 april en dan zullen wij deze 

problematiek ook nog eens onder zijn aandacht brengen, want hij is daar zeer mee bekend. Ook 

afgelopen maandag toen hij hier in Roosendaal op bezoek was hebben wij hem over deze 

aangelegenheid aangesproken en nog eens heel duidelijk gewezen op de mogelijke oplossingen VEZA-

bocht en ROBEL-lijn en dat is helder en duidelijk overgekomen. Ook de hogere overheden zoals u vraagt 

die zullen wij evenals de Staatssecretaris zoals de voorzitter terecht benoemt zullen wij in kennis stellen 

van deze motie en het college neemt die over. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Is er nog behoefte aan een tweede termijn van de zijde van u raad? In 

ieder geval de heer Van den Beemt. Ja, ga uw gang. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ook de VVD ondersteunt deze motie, maar misschien 

om wat wind in de rug te creëren we hebben dit natuurlijk ook onder de aandacht gebracht, de heer 

Verbraak noemt een lijstje, we hebben het onder de aandacht gebracht van Minister-president Rutte en 

enkele weken geleden aan Minister Schultz die toen in Zevenbergen was en vanzelfsprekend hebben wij 

het hierover gehad met onze gedeputeerde in Den Bosch en onze Kamerleden, maar als u het zou willen 

dan kunnen we nu ook nog even een sms’je sturen naar onze partijgenoot in Woensdrecht waar op dit 

moment Minister Plasschaert is, ik weet niet precies wat de verbondenheid van de Minister van Defensie 

met het onderwerp is maar het kan nooit kwaad. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Heerlijk, zo’n wind in de rug. Nou zijn er nog anderen van u raad in tweede termijn om 

te vertellen dat er een grote adhesiebetuiging is? Met de burgemeester van Woensdrecht, ja. Goed. 

Wethouder, ja u heeft… wethouder? Het is goed zo. Wij gaan stemmen. Nog een behoefte aan een 

stemverklaring vooraf? Eén uwer? Dat is niet het geval. Wie is voor motie, wie is voor motie nummer 2? 

Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. Aldus aanvaard. 

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Dames en heren, dan niets meer aan de orde zijnde wens ik u als raadsvoorzitter alle 

succes tussen nu en woensdag in uw campagnes op weg naar de stembus. Ik hoop waarlijk op een 

mooie opkomst, maar we zullen zien. De raadsvergadering is voor nu gesloten.  
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 28 mei 2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


