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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 
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VERGADERING DONDERDAG 13 JULI 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Voorstel 44 Jaarstukken 2016 en Kadernota 2018 
 Voorstel 45 Bestuursrapportage 2017 
 
4. Sluiting  

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van 

Poppel, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 

(SP). 

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 

G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 

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

Hertogh (VLP),  M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de 

Regt (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 
Afwezig: Dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. P.R. Klaver (PvdA), dhr. B. Missal (SP), 

dhr. A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), dhr. G.A.W.A. Verhoeven (VVD)  

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, als u zou willen plaatsnemen. Het is 19.30 uur de 
raadsvergadering is geopend. Ik meld afwezig de leden van u raad de heren Missal, Schijvenaars, 
Van der Aa, Verhoeven en Klaver. En later zullen zich bij ons voegen mevrouw Frijters en de heer 
Breedveld.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsagenda. Ik merk even vooraf op dat u heeft 
afgesproken met uzelf om de eerste termijn maximaal 7 minuten te laten duren per spreker. Ik heb 
een volgorde van fracties. En de tweede termijn maximaal 5 minuten per spreker. En ik wijs u er ook 
nog op geheel ten overvloede maar toch, dat we een zeer overvloedige Commissiebehandeling 
hebben gehad. Zelfs nog vorige week een tweede termijn die twee uur duurde. Dus kunnen wij er met 
elkaar vanuit gaan dat wij ons nu beperken en waar de hoofdschotel dan zou moeten zijn het indienen 
van de amendementen en de moties. Overigens is het indienen van die stukken ook inclusief de u 
bedeelde spreektijd. Ik meld het maar even. Maar weet indachtig de Commissievergadering dat wij en 
de stad ongeveer wel weten wat uw standpunten zijn. Dus laat ons komen tot efficiënte 
besluitvorming. De agenda zoals die voorligt kan dat uw instemming krijgen? Ja, ik zie duimpjes 
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omhoog en klokjes gekeken van schiet nou op voorzitter. Dus dat gaan we gauw doen. Die agenda 
die staat. 
 
3.  Voorstel 44 Jaarstukken 2016 en Kadernota 2018 
 Voorstel 45 – Bestuursrapportage 2017 
De VOORZITTER: Dan gaan wij mee naar agendapunt 3 en dat is de inhoudelijke behandeling van de 
stukken en de stukken daarmee bedoel ik de Kadernota 2018, de Bestuursrapportage 2017 en de 
Jaarstukken 2016. Van u zijde in eerste termijn begin ik met de fractie van de Roosendaalse Lijst de 
heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Alvorens mijn termijn te beginnen wil ik toch graag onze 
collega raadsleden de heer Schijvenaars en meneer Van der Aa natuurlijk van harte beterschap toe 
wensen met hun ziekte, hopelijk een spoedig herstel en hopelijk dat we ze na het zomerreces hier 
weer in ons midden kunnen begroeten. En dan nu terzake. In de Commissie is over de onderwerpen 
Jaarrekening 2016, Bestuursrapportage 2017 en Kadernota 2018 uitvoerig gesproken in termijnen van 
10 en 5 minuten. Inhoudelijk heeft iedere fractie dus een kwartier de tijd gehad om te kunnen reageren 
op deze stukken met daarnaast ook nog de mogelijkheid tot het stellen van aanvullende mondelinge 
en schriftelijke vragen en het plegen van interrupties. Vooraf hadden we al uitleg gehad van de 
accountant over de Jaarrekening en van de ambtenaren over alle voorliggende stukken. Voor de 
Roosendaalse Lijst is de geboden toelichting en spreektijd in ieder geval ruim voldoende om een 
weloverwogen mening over deze documenten kenbaar te maken, zoals we dat ook in de Commissie 
hebben gedaan. Nogmaals dank aan al diegenen die hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van deze documenten. Enige aandachtspunt in het proces is wat ons betreft de korte 
tijd die er zat tussen de aanlevering en de behandeling van de stukken. In het driefasenmodel van 
beeldvorming, meningsvorming volgt dus nu de avond van de besluitvorming. We zullen ons dan ook 
tot de hoofdzaak beperken tot het indienen en toelichten van de aanvullende voorstellen welke we al 
aangekondigd hebben in de Commissie. De Roosendaalse Lijst wil nog wel benadrukken inhoudelijk 
tevreden te zijn met de gepresenteerde stukken. We zijn blij met het positieve saldo op de 
Jaarrekening en de goedkeurende verklaring waar we gisteren kennis van hebben kunnen nemen, 
tevreden te zijn met de gegeven verklaring over het te verwachten tekort en de gedane 
dekkingsvoorstellen over 2017. En uiteraard met de Kadernota 2018 waar de Roosendaalse Lijst veel 
van haar plannen in terugvindt. Dan ga ik nu over tot onze moties, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dat zijn er een drietal. De eerste betreft motie “Arbeidsmarktagenda”. De 
Roosendaalse Lijst is zeker van geen woorden maar daden. De veranderingen op de arbeidsmarkt 
vragen echter nu om een scherpe discussie op dit punt. Net zoals dit ook al landelijk plaatsvindt en 
met een realistische visie. Liever eerst een goede visie en gedachte daarover en daarna pas de 
concrete maatregelen. Laten we niet nog meer pilots, proefjes en middelen enzovoort inzetten waarbij 
we eigenlijk al weten dat het resultaat maar gering is. Graag willen we dus komen tot een nieuwe 
lokale Arbeidsmarktagenda en via deze motie, deze opdracht via het raadstestament meegeven aan 
het nieuwe college na 2018. De inhoud van de motie spreekt verder voor zich en ik beperk met dan 
ook graag tot het dictum. Besluit: Het college op te dragen om te komen tot een Arbeidsmarktagenda 
2018 - 2022 tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs met daarin verwoord: Een gedeelde analyse 
over de actuele en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een heldere, innovatieve, 
toekomstbestendige en realistische visie op de arbeidsmarkt voor Roosendaal. 
En een pakket aan concreet te nemen stappen en maatregelen. Twee, deze concrete, actiegerichte 
werkagenda de basis te laten zijn voor de komende bestuursperiode en de inhoud van deze motie op 
te laten nemen in het raadstestament ter afsluiting van de huidige bestuursperiode. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Arbeidsmarktagenda”. 
 
De heer DE REGT: Motie, de volgende motie die gaat over sporten voor volwassenen met een kleine 
beurs. Wij vinden het belangrijk dat naast de jeugd ook volwassenen in armoede mee kunnen doen in 
onze maatschappij onder meer door te sporten en te bewegen. Naast het gezondheidsaspect draagt 
het ook bij aan de participatiegedachte en eenzaamheidsbestrijding. Wij willen een onderzoek naar de 
kosten en mogelijkheden van deze subsidie uitbreiding en de resultaten hiervan te betrekken bij de 
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discussie over het armoedebeleid in het najaar. Dan wil ik nu graag de motie indienen en ook weer 
beperken tot het dictum. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het subsidiëren van 
volwassen met een krappe beurs zodat zij deel kunnen nemen aan sporten in verenigingsverband. De 
resultaten van het onderzoek en het daaruit voortvloeiende voorstel voor 1 oktober 2017 aan de raad 
aan te bieden en de uitkomst te betrekken bij het nog te formuleren armoedebeleid. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Sporten voor volwassenen met een krappe 
beurs”. En mevrouw Van den Nieuwenhof heeft een vraag aan u. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag aan de heer De Regt 
willen vragen of de Roosendaalse Lijst ook overwogen heeft bij het opstellen of het maken van deze 
motie om te denken aan het laten deelnemen aan cultuur of cultuur beoefenen. Kijk sporten is 
natuurlijk gezond voor iedereen, gezond voor lichaam en geest, maar als we het hebben over het 
bestrijden van eenzaamheid of ouderen met een krappe beurs te betrekken in onze samenleving zou 
cultuur of cultuur beoefenen natuurlijk ook een hele mooie optie zijn. Heeft u dat overwogen? Of heeft 
u en zo ja heeft u dan bewust dat niet hierin betrokken en echt alleen voor sport willen kiezen? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer De REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben met name bij de themabijeenkomst geluisterd 
naar wat mogelijke opties zijn en waar behoefte aan zou zijn en dat is met name sporten voor 
volwassenen. Dus wij hebben ons daar eigenlijk op gefocust om dat dat toen bij die themabijeenkomst 
nadrukkelijk is genoemd. Dus vandaar dat wij het beperkt hebben tot sport.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Een vervolgvraag. Ziet u er ook iets in om cultuurbeoefening er 
ook bij te betrekken? 
 
De heer DE REGT: Ja, ik zou eigenlijk niet goed weten hoe je dat dan in deze motie zou moeten 
gieten, want het gaat hier bijvoorbeeld om contributies van een vereniging. Ja, het is een beetje lastig 
om dat denk ik vorm te geven. Laat niet, ik begrijp wat u bedoelt, maar deze motie hebben we nu tot 
sport beperkt. Ja, dan ga ik door met de laatste motie, dat is de motie “Harmonieën en orkesten”. 
Zoals gezegd in de Commissie willen we graag die harmonieorkesten ondersteunen die de ontstane 
leemte opvullen na het verdwijnen van de muziekschool. Voor het verzorgen van professioneel 
muziekonderwijs en het stimuleren van muziek op basisscholen middels allerlei projecten is wel een 
budget nodig wat niet in de reguliere begroting van deze orkesten zit. Middels deze motie willen wij 
derhalve een structureel budget voor deze verenigingen vrijmaken. Deze motie is niet alleen door de 
Roosendaalse Lijst geïnitieerd maar ook door het CDA, de VLP en GroenLinks en inmiddels hebben 
ook de VVD en de Partij van de Arbeid zich aangesloten hierbij. Dan wil ik nu de motie indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Motie “Harmonieën en orkesten”. Besluit het college op te dragen om een 
subsidieregel op te nemen ten behoeve van harmonieën en orkesten binnen de gemeente 
Roosendaal. Hiertoe jaarlijks vanaf 2018 30.000 te alloceren vanuit de subsidie Maatschappelijke 
Initiatieven. Deze structurele subsidie aan harmonieën en orkesten beschikbaar te stellen voor 
opleidingskosten voor inhuur van professionele docenten ten behoeve van de jeugd, workshops en 
oriëntatiecursussen ten behoeve van het werven van nieuwe aspirant leden. En de raad over deze 
nieuwe subsidieregeling te informeren. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Harmonieën en orkesten”. En de heer 
Beesems heeft een vraag. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Is de Roosendaalse Lijst op de hoogte van dat er vanuit 
de Provincie een half miljoen beschikbaar komt juist voor muziekonderwijs en voor innovaties? En hoe 
kan hij dat betrekken binnen dit fenomeen en deze motie? 
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De heer DE REGT: Ik weet dat er diverse subsidiemogelijkheden zijn en ik weet ook dat die 
betreffende verenigingen daar hun uiterste best voor doen om ook via die manier revenuen binnen te 
krijgen. Maar dat is natuurlijk niet altijd succesvol en dat is geen garantie dat dat leidt tot structurele 
inkomsten terwijl dit wel een structurele uitgavenpost is voor die verenigingen. 
 
De heer BEESEMS: Weet de Roosendaalse Lijst, andere vraag, weet de Roosendaalse Lijst waarom 
dat bij de maatschappelijke initiatieven afgelopen keer dit, deze initiatieven zijn gehonoreerd en 
waarom zou dit nu wel moeten? 
 
De heer DE REGT: Ik denk dat u de lijst niet goed bekeken heeft. Er zijn van de Harmonie Oranje uit 
Wouw zijn drie initiatieven in dit kader allemaal toegekend. Van de harmonie uit Roosendaal ik meen 
twee, eentje niet, omdat ze drie onder dezelfde noemer hadden. En ook voor de harmonie uit Nispen 
is in dit kader ook een bedrag toegekend. Dus die zijn wel degelijk toegekend en omdat ze er ieder 
jaar bij zitten willen we daar gewoon een structurele uitgavenpost voor maken. Dank u wel, voorzitter. 
Dit waren onze moties. Misschien nog even kort ter toelichting de motie uitbreiding van openingstijden 
van de fietsenstalling dienen we graag in met de VLP en CDA en die zal door de VLP worden 
ingediend. Dat is ook de initiatiefnemer hiervan. En daar sluiten wij graag bij aan. Daarnaast vindt u 
ons terug onder de VLP-PvdA-motie Ontsluiting Tolberg. Ook onder de motie D66 over de  
regenboogzebrapaden, schitterend initiatief en ook onder de SP-moties onderzoek naar, voor geld 
voor mbo-studenten en jongeren die graag sporten dus daar staan wij ook onder. Ik wil tot slot alle 
partijen zowel oppositie zeker oppositie als coalitie bedanken voor de fijne samenwerking om tot deze 
voorstellen te komen en dat is een fijne afsluiting van deze periode. En ik wil het hierbij laten 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Uitstekend. Dank u wel, meneer De Regt. Ik ga naar de fractie van het CDA, 
mevrouw Van den Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen nogmaals om de 
complimenten te geven aan de ambtelijke organisatie voor het samenstellen van dit drieluik van de 
financiële stukken waar we nu over gaan vergaderen. Nu werken wij aan een Roosendaal dat wij door 
willen geven aan het gemeentebestuur voor de volgende periode. Roosendaal komt sterker uit deze 
bestuursperiode. Er is veel tot stand gebracht. Opvallend zijn de ingezette transformatie in de zorg, de 
ontwikkeling van de cultuurcluster Tongerloplein, de economische ambities, de aanpak van de Nieuwe 
Markt en vooral ook de financieel gezonde positie van onze gemeente. Met deze zaken realiseert het 
CDA samen met anderen veel belangrijke punten uit zijn verkiezingsprogramma. Er staan op dit 
moment nog mooie nieuwe ontwikkelingen op stapel zoals vandaag bijvoorbeeld vers van de pers kan 
ik wel zeggen de aankondiging van de start van de nieuwbouw van de huisvesting voor de scholen De 
Fakkel en De Sponder, een lang gekoesterde wens van het CDA. Voor de Jaarstukken 2016 en de 
Kadernota 2018 hebben wij samen en dan benadruk ik samen met de andere fracties een paar 
wijzigingsvoorstellen en moties. De initiatiefnemers zullen deze indienen. Allereerst voor een 
amendement voor de betere ontsluiting Tolberg. Het CDA zet zich al jaren in voor een betere 
ontsluiting Tolberg. Wij hebben hiervoor al diverse initiatieven genomen met succes. Ik noem er een 
paar bijvoorbeeld het creëren van een bestemmingsreserve Ontsluiting Tolberg en daarin ook de 
eerste storing vorig jaar van 250.000 euro en als ook de bepaling dat de overschotten van de 
Mobiliteitsagenda ook in deze bestemmingsreserve terecht komen. Wij vinden het dan ook geweldig te 
zien dat hier draagvlak is in deze raad om ook deze uitdrukkelijke wens van het CDA verder te 
steunen en te ontwikkelen. En natuurlijk sloten wij meteen graag aan bij het initiatief van de VLP om 
500.000 euro hierin weer te storten in de bestemmingsreserve Tolberg. Dat is goed voor de inwoners 
van onze woonwijk Tolberg.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt een interruptie.  
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de Commissie gaf het CDA aan dit jaar dit station te 
laten passeren daar niets aan te doen maar nu tekent u toch de motie mee. Vanwaar die ommekeer? 
 
De VOORZITTER: Even voordat ik u het woord geef wijs ik erop dat dit nog geen motie is, want die is 
nog niet ingediend. Dus u moet wel weten waar u het vanavond over heeft. Ja, we maken het wel vol 
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tot 23.00 uur zo maar goed het is een concept-motie die mogelijk ingediend gaat worden. Oké, 
mevrouw Van den Nieuwenhof. Ja. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voor deze correctie, meneer de burgemeester. 
Inderdaad we hebben bij de eerste behandeling gezegd dat wij zelf geen voorstel zouden maken 
omdat wij op dat moment geen ruimte zagen in de bestemming van het jaarresultaat. Echter we 
bespeurden vrijwel daarna meteen dat er een meerderheid of draagvlak zou ontstaan in deze raad en 
we hebben daar natuurlijk graag meteen bij willen aansluiten. Dat is het antwoord. 
De motie die al wel is ingediend dienen we ook samen in met onder andere de Roosendaalse Lijst, 
maar ook GroenLinks, VLP en misschien ook andere fracties. De structurele subsidie voor het in stand 
houden van harmonieën en orkesten, subsidie die gericht is voor opleidingskosten ja dat is natuurlijk 
een motie die ons uit het hart gegrepen is want wij staan voor cultuur en cultuureducatie. En we gaan 
ook meedoen met het amendement als het ingediend wordt om de fietsenstalling langer open te 
houden op zondagen in de zomer, ook dat is echt koren op onze molen. Want de fietsenstalling is 
natuurlijk een echte CDA-actie geweest. Wij gaan ook mee met het regenboogzebrapad dat het 
initiatief zal zijn met D66, wij vinden dat iedereen zich welkom mag voelen in Roosendaal en dat 
iedereen zichzelf mag zijn. Tenslotte steunen wij ook de motie van de VVD daar werken we aan mee 
voor een permanente Commissie in de nieuwe raad die zich bezig gaat houden met 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik ga naar de fractie van de SP de 
heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Voorzitter, dank u wel. Ik ga proberen het zo kort mogelijk te houden, vooral 
omdat we tijdens de Commissievergaderingen allemaal ons best hebben gedaan om het zo lang 
mogelijk te laten duren. In dat kader wil ik graag mijn eerste motie maar indienen. Omdat wij vinden 
dat iedereen in deze samenleving mee moet kunnen doen maar sporten helaas niet voor iedereen 
betaalbaar is, verzoeken wij het college het volgende: In het kader van de motie “Onderzoek meer 
geld voor jongeren die willen sporten”.  
1 Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het verhogen van de subsidie aan 
   Stichting Paul zodat:  

1. Nog meer sportkosten vergoed kunnen worden door, voor de doelgroep. 
2. Er nog meer kinderen onder de doelgroep geplaatst kunnen worden, zodat zij volwaardig 
    deel kunnen nemen aan de gewenste sportactiviteit; 

2. De resultaten van dit onderzoek en het daaruit volgende voorstel voor 1 oktober 2017 aan de 
    gemeenteraad aan te bieden. 
3. De uitkomst te betrekken bij het nog te formuleren armoedebeleid. 
En gaat over tot de orde van de vergadering. De motie wordt mede ingediend namens de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet  “Onderzoek meer geld voor jongeren die 
willen sporten”. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dan de volgende motie. Vaak moeten mbo-leerlingen extra kosten maken om 
een opleiding dan wel studie te kunnen volgen. Helaas zijn er leerlingen die daardoor in de financiële 
problemen komen. Daarom verzoeken wij het college het volgende. Dat is in het kader van de motie 
“Onderzoek structureel meer geld voor mbo-studenten”.  

1. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het structureel verhogen van de 
gelden, aan bijvoorbeeld Stichting Leergeld, zodat: 

1. Mbo-studenten nog meer onkosten vergoed kunnen krijgen;  
2. Nog meer mbo-studenten onkosten vergoed kunnen krijgen, en zij zonder financiële  
   zorgen kunnen studeren; 

2. De resultaten van dit onderzoek en het daaruit volgende voorstel voor 1 oktober 2017 aan de 
gemeenteraad aan te bieden; 

3. De uitkomst te betrekken bij het nog te formuleren armoedebeleid. 
Ook deze motie wordt ingediend namens de SP en de Roosendaalse Lijst. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Onderzoek structureel meer geld voor 
mbo-studenten”.  
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De heer VAN HEUMEN: Voorzitter, met uw goedvinden gaan we gelijk door met de volgende motie. 
De motie “Meer inzicht in financiële consequenties uitvoering motie “Omgevingsvergunning 
biomineralenfabriek””, een hele mond vol. We weten inmiddels van de wethouder dat het college in 
september inzicht krijgt in de second opinion omtrent de vergunningsverlening als het goed is voor 
de bouw van een Biomineralenfabriek. Ons is echter nog niet duidelijk wat uitvoering van de motie 
Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek de gemeente eventueel zou kunnen kosten. Wij 
verzoeken daarom het college het volgende de motie “Meer inzicht in financiële consequenties 
uitvoering motie Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek”. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik heb hem nog niet echt ingediend, dus. 
 
De VOORZITTER: Nee? 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik moet het dictum nog voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Ik dacht dat u hem voorlas. 
 
De heer VAN HEUMEN: U gaat wel heel snel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, neem me niet kwalijk. Doe rustig aan. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ja. Wij verzoeken daarom het college de raad zo spoedig mogelijk na 
bestudering van de second opinion te informeren over de mogelijke financiële consequenties van 
uitvoering van de motie “Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek”. En gaat over tot de orde van 
de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Ja, dit is hem hoor, motie nummer 6 en hij heet “Meer inzicht in financiële 
consequenties uitvoering motie Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek”. En u heeft een 
interruptie van de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Meer een vraag eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe de SP dit ziet. Verwacht de SP 
bijvoorbeeld van het college dat ze nu naar die fabriek gaan en zeggen van hoeveel willen jullie 
hebben dat wij niet komen of hoe ziet u dat zich voor? 
 
De heer VAN HEUMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben met z’n allen een motie 
aangenomen hier in de raad die het college oproept de vergunning niet te verstrekken. Straks komt 
de second opinion. Misschien komt daaruit dat de vergunning rechtmatig is verleend, misschien ook 
niet. Als die rechtmatig is verleend neem ik aan dat we als raad nog steeds willen dat de 
Biomineralenfabriek er niet komt. Daar zullen dan financiële consequenties aan verbonden zijn. Dan 
lijkt het mij wel handig dat we weten wat die zijn, dus vandaar de motie. 
 
De heer DE REGT: U heeft ook het verhaal gehoord van de wethouder de vorige keer van als we 
een fabriek uitkopen dan komt wellicht de volgende aanvraag en de volgende en de volgende. Ja 
dan krijgen we factor 10 of zo of hoe ziet u dat dat plaatsvindt? 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik heb de wethouder toen ook horen zeggen dat dan mogelijk het 
bestemmingsplan gewijzigd moet worden en dat daar ook kosten aan verbonden zijn. En dan hoor ik 
graag wat de kosten daarvan zijn, zo simpel is het. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou hem graag om willen draaien, voorzitter. 
We hebben bijvoorbeeld zo’n second opinion rapport aangevraagd, dat kost eigenlijk, feitelijk 
natuurlijk ook centen. Dat kost geld. Waarom heeft u niet gekozen voor een amendement om alvast 
een voorziening te treffen van bijvoorbeeld 50.000 of 100.000 euro om dit soort lopende kosten er 
eigenlijk al uit te betalen zodat we dat in ieder geval al kunnen doen en dan is het signaal helder dat 
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we natuurlijk dan verderop het jaar willen weten wat het totale prijskaartje is om natuurlijk verdere 
reserveringen te voorzien in die voorziening. Waarom kiest u daar niet voor? 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen inzicht in de kosten die nu al gemaakt 
zijn. Mochten de kosten gemaakt blijken te zijn dan horen wij dat graag aan de hand van deze motie 
en dan kunnen we er altijd geld voor uittrekken. En ik denk dat we met deze motie juist een signaal 
afgeven dat we echt wel bereid zijn naar de financiële consequenties. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u wilt gaan sparen voor iets waarvan u niet weet wat het 
bedrag is. Maar we weten wel dat er al lopende kosten zijn. Wat mij betreft als u echt zegt hij komt er 
niet en daar moet u iets voor gaan uitleggen, uitbetalen, dan kunt u toch alvast een voorziening 
treffen en er een klein bedrag in storten. Want dan zijn er al kosten die erop gedekt kunnen worden, 
dus of op afgeboekt kunnen worden. Dus volgens mij, voorzitter, kan dat wel. Dus u half of half vind 
ik de motie eigenlijk een beetje.  
 
De heer VAN HEUMEN: Ja, dat vind ik jammer om te horen, voorzitter, dat het een half-half motie 
zou zijn. Dat zijn wij niet van mening. 
 
De VOORZITTER: Oké. De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, beseft de SP dat dit eigenlijk niet echt opschiet, want je kunt wel een 
potentiële bouwer van de Biomineralenfabriek proberen uit te kopen. Maar als het bestemmingsplan 
vervolgens gewoon blijft voorzien in de mogelijkheid om te bouwen, dan zal er een nieuwe poging 
worden gedaan en het eind is zoek. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik heb niet echt een vraag gehoord, voorzitter, maar ja de wethouder… 
 
De heer MOL: Ik begon met “beseft u”. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ja zeker besef ik mij dat en de SP ook. De wethouder heeft inderdaad 
aangegeven in de Commissievergadering dat mocht er dan een vergunning afgewezen worden er 
mogelijk een nieuwe vergunning aangevraagd gaan worden zitten we weer met hetzelfde probleem. 
Dus wat dan de oplossing zou zijn is een verandering van het bestemmingsplan. En dat zou mogelijk 
ook geld kunnen kosten en dan zou ik wel willen weten hoeveel dat dat is en dan kunnen we 
opnieuw een afweging maken als raad. Ik neem aan dat dat geen andere zal zijn, want we hebben 
allemaal gezegd we willen die Biomineralenfabriek niet maar dan kunnen we dan alsnog kijken. 
 
De heer MOL: U beseft dus niet dat het een gebed zonder eind wordt, dit is niet de oplossing vraag 
ik u. 
 
De heer VAN HEUMEN: Nou, die mening deel ik niet, nee. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer VAN HEUMEN: Voorzitter, nu geen motie maar een amendement. Toen het voorstel 
omtrent de pilot WoonConnect speelde in de raad hebben wij duidelijk gemaakt niet erg gelukkig te 
zijn met de pilot. Ook in de Commissievergaderingen voor de Kadernota hebben we dit nogmaals 
benadrukt. Omdat wij vinden dat het verstandig is eerst de resultaten van de pilot die reeds in 
andere steden loopt af te wachten voordat we zelf ook een pilot opstarten. En het geld wat aan de 
pilot besteed wordt beter direct geïnvesteerd kan worden in het verduurzamen van woningen, stellen 
wij voor beslispunt 1 als volgt te wijzigen: De Kadernota 2018 vast te stellen en de consequenties 
daarvan te verwerken in de Programmabegroting 2018, met dien verstande dat:  Het voorstel M - 
WoonConnect - wordt geschrapt en het vrijgekomen geld 300.000 euro incidenteel wordt benut ten 
behoeve van het direct investeren in duurzame woningen. Dat amendement heeft als naam “Echt 
investeren in duurzame woningen”. 
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De VOORZITTER: Ja, dit amendement krijgt mee nummer 1 “Echt investeren in duurzame woningen 
– schrappen pilot WoonConnect”. Maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN HEUMEN: En dan de laatste motie met als pakkende titel “Meer Werk Op Maat-
banen”. Wij vinden als SP dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in het bieden van kansen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En omdat wij van de wethouder in de 
Commissievergadering hoorden dat de huidige pilot “Roosendaal werk op maat” een succes is 
verzoeken wij het college: 1. Over te gaan tot het creëren van meer Werk Op Maat-banen. 2. Bij de 
Begrotingsbehandeling 2018 hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen en gaat over tot de 
orde van de vergadering. Deze uitstekende motie dien ik niet alleen namens de SP in, maar ook 
namens de PvdA. 
 
De VOORZITTER: Deze motie, “uitstekend” is een toevoeging van de spreker krijgt mee nummer 7 
en heet “Meer Werk Op Maat-banen” en maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. Ja, dit was 
het.  
 
De heer VAN HEUMEN: Ja, ik ben nog niet helemaal klaar, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, u heeft nog tijd. 
 
De heer VAN HEUMEN: Hartstikke fijn. Voorzitter, ik zou graag af willen sluiten met een verklaring 
waarom we een eerder aangekondigde motie toch niet indienen. In de Commissievergadering 
spraken wij als SP onze wens nog uit om de BUIG-gelden te oormerken voor de komende jaren. We 
hebben echter het debat goed gehoord en zijn tot inzicht gekomen dat het vooral aan een volgende 
raad is om daarover een al dan niet ingrijpende beslissing te nemen. We gaan ervan uit dat we als 
SP makkelijk 18 zetels halen bij de volgende verkiezingen, dus dat is slechts een formaliteit. 
Voorzitter, daar wil ik het verder bij laten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Fijn dat u zo ambitieus bent. Wij gaan naar de fractie van de VVD, 
de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, de VVD streeft ernaar dat we in Roosendaal samen werken 
aan een fijne plek om te wonen en te werken. Daarom willen wij de economie stimuleren. En dat kan 
bereikt worden door samen te werken aan een fijne wijk om te wonen en te werken. Dat is als een 
vicieuze cirkel, maar dan omhoog. In de Kadernota, in deze Kadernota wordt opnieuw gewerkt aan 
lastenverlaging, aan veiligheid, aan onderhoud van de openbare ruimte, sport en cultuur worden 
gestimuleerd. Mensen die het allemaal niet alleen redden worden ondersteund. Bovenop de 
Kadernota komen de collega’s in de raad ook nog met amendementen en moties om al het 
bovenstaande verder te versterken. Als zo’n plan duidelijk bijdraagt aan de ideeën achter de 
Kadernota en niet tegelijkertijd ergens problemen veroorzaakt zal de VVD geneigd zijn om steun te 
geven. Voorbeelden daarvan zijn het amendement fietsenstalling en de moties voor het stimuleren 
van sport voor jongeren en voor volwassenen met een krappe beurs. De uitstekende, geloof ik, 
motie Werk op Maat-banen, Arbeidsmarktagenda, harmonieën en orkesten. Ook de motie 
Regenboogzebrapad dienen wij mede in. Al vind ik het persoonlijk wel een heel lelijk ding, maar mijn 
persoonlijke smaak of het gebrek daaraan is gelukkig geen belemmering voor een mooi doel. Zelf 
hebben we zoals al eerder aangekondigd een motie voorbereid om meer controle uit te gaan 
oefenen op de gemeenschappelijke regelingen waar we als gemeente deel van uitmaken. Te vaak 
hebben wij het gevoel gehad dat daar een andere vorm van Planning & Control plaats heeft dan wat 
wij als raad graag zien. Met behulp van een permanente hoorcommissie denken we de kans te 
krijgen om daar een flinke verbetering tot stand te brengen. Zoiets kost alleen wel tijd en daarom 
willen we met onze motie van vandaag alleen het voorbereidend werk laten verrichten en de nieuwe 
raad kan na de verkiezingen besluiten of ze daarmee dan aan de bak willen gaan. En voorzitter, het 
beslispunt van de motie “Kwartiermakers permanente hoorcommissie gemeenschappelijke 
regelingen” luidt als volgt, de raad besluit als volgt: De overwegingen van de raad in deze een 
Werkgroep te installeren met als opdracht voor 1 maart 2018 een raadsvoorstel aan de raad aan te 
bieden waardoor de nieuwe raad in de gelegenheid gesteld wordt een permanente hoorcommissie 
gemeenschappelijke regelingen op te richten. En die motie, voorzitter, zal worden ingediend door de 
VVD, D66, GroenLinks, CDA, SP en Partij van de Arbeid.  
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De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Kwartiermakers permanente 
hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen”. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, vanuit de Commissievergaderingen is nog een vraag aan 
onze fractie onbeantwoord gebleven en dat was op het vlak van de budgetten voor citymarketing. Ik 
had toen aangegeven dat ik eerst de raadsmededeling en de informatieve bijeenkomst daarover 
wilde afwachten. Gisteren is die raadsmededeling verschenen en is die bijeenkomst geweest en de 
VVD steunt het daar gepresenteerde plan van harte. We vinden het gewoon goed. Wat betreft de 
toekomstige financiering hebben we begrepen zullen we een plan gaan ontvangen van een 
kwartiermaker voorzien van een financieel plaatje. Door de versplintering van het werk is nu niet 
zichtbaar hoeveel geld er wordt besteed. Dus feitelijk kan ik nu niet de vraag van vorige week gaan 
beantwoorden, kan ik nu niet heel concreet worden wat op zich jammer is want toen werd gevraagd 
van nou hoeveel wilt u dan gaan besteden. Maar aangezien de heer Derison en zijn bureau zelf ook 
al aangeven dat er op heel veel verschillende plaatsen geld zit en dat het een hell of a job schijnt te 
zijn om te kijken waar dat nu allemaal zit en hoeveel dat nu is dan gaan wij ook niet de pretentie 
hebben dat we dat allemaal weten. Dat vinden we wel heel jammer, voorzitter, want wij houden van 
duidelijkheid. Toch proef ik dat in ieder geval de VVD gelooft in de gepresenteerde plannen. En wij 
denken dat het goed is dat die kwartiermaker nu alvast van ons te horen krijgt dat er wat ons betreft 
fors extra geïnvesteerd mag gaan worden. Tot zover, voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. U heeft een vraag van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, nadat bij de Begrotingsbehandeling vorig jaar op initiatief van de ik 
meen de VLP een motie was aangenomen voor meer handhaving heeft de VVD ook in de 
beschouwingen gevraagd om meer handhaving en ook nog eens in de afgelopen twee Commissies. 
Ik mis daar een voorstel van de VVD. Klopt dat? Zeker wellicht ook in het licht van de recente 
discussies rondom de “racebaan” hier in de Molenstraat.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, we hebben inderdaad gezegd dat VVD zich grote zorgen 
maakt over handhaving, verkeersveiligheid, ondermijnende criminaliteit en criminaliteit op het 
platteland. En wij hebben het college in de Commissie gevraagd om daar toch nog de mogelijkheden 
te onderzoeken om extra te investeren en indien mogelijk ook preventief. En daar is keurig netjes en 
wat ons betreft een bevredigend antwoord op gekomen en dit is een kwestie van wordt vervolgd bij 
het integrale veiligheidsverhaal.   
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Van der Beemt. Ik ga naar de fractie van de VLP de 
heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Goedenavond, voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad. We gaan 
gelijk maar beginnen dan. Amendement “Fietsenstalling”. De gemeenteraad van Roosendaal in 
vergadering bijeen op 13 juli 2017 gehoord hebbende de beraadslaging over de Kadernota besluit: 
Het beslispunt de Kadernota 2018 vast te stellen en de consequenties daarvan te verwerken in de 
Programmabegroting 2018 aan te vullen met “met dien verstande dat de openstelling van de 
fietsenstalling aan De Markt op zondagen in de periode vanaf Koningsdag tot en met september 
worden verruimd tot 21.30 uur en de kosten hiervan ad 10.000 euro ten bate te brengen van het 
overschot zoals benoemd in de Kadernota tabel samenvattend financieel beleid”. Ten laste te 
leggen… 
 
De VOORZITTER: Dit, ja het zijn lasten ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Fietsenstalling”.  
 
De heer VAN GESTEL: Het kent overigens natuurlijk ook veel baten. De motie wordt onderschreven 
door de edelachtbare heren De Regt, Van Ginderen, Yap, Van Heumen en mevrouw Koenraad, 
respectievelijk van de fracties VLP, Roosendaalse Lijst, CDA, SP, PvdA en GroenLinks waarvoor 
natuurlijk enorm veel dank. Dan voorzitter, amendement “Storting bestemmingsreserve Ontsluiting 
Tolberg”. Nou uiteraard de gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen etcetera, etcetera. 
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Besluit: Beslispunt 2 over het bestemmen van het positieve resultaat van de Jaarstukken 2016 te 
wijzigen door een extra beslispunt toe te voegen over het bestemmen van een bedrag voor de 
ontsluiting Tolberg. Beslispunt 2 wordt daardoor als volgt gewijzigd. En ik zal u die wijziging 
meegeven “B een bedrag van 500.000 Euro te storten in de bestemmingsreserve Ontsluiting Tolberg 
voor het voorsorteren op het toekomstige ruimtelijke en verkeerstechnische ontwikkeling in de wijk 
Tolberg” en natuurlijk uiteraard overige nummers te hernummeren.  
 
De VOORZITTER: Ja, dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet  “Storting bestemmingsreserve 
Ontsluiting Tolberg”. 
 
De heer VAN GESTEL: En dit initiatief komt van de edelachtbare heren Brouwers, Yap, Breedveld, 
Raggers en De Regt en dat zijn natuurlijk de fracties VLP, PvdA, CDA, D66 en Roosendaalse Lijst 
ook daarvoor enorm veel dank. Ik moet u zeggen mijn laatste informatie is dat de heer Beesems van 
de fractie van de Nieuwe Democraten graag de fietsenstalling mee wilde indienen. Ik zie hem 
inderdaad knikken, voorzitter. En dat was te laat om nog te wijzigen op uw papieren versie maar 
waarvan akte en natuurlijk waarvoor dank.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zou bijna zeggen edelachtbare heer Van Gestel. Hou deze 
omgangsvormen erin, dat klinkt toch ook wel buitengewoon plezierig. Eens even zien, ik zie de heer 
Raggers al staan en ja fractie D66, de heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, edelachtbare. Het is een gekke week voor de heer Schijvenaars, 
onze gedachten zijn bij hem. Voor ons is het een drukke week en niet alleen vanwege de 
gemeenteraad. Ook elders in het land zijn het de laatste weken voor de zomervakantie ook daar is 
het een drukke week. Op mijn werk zwaait morgen een lichting studenten af, op de Fatimaschool 
van mijn dochter Sam heb ik gisterenavond met haar afscheid mogen nemen van groep 8. Volgend 
jaar gaat zij naar het JTC in Roosendaal. En ik haal haar bewust hier aan omdat ik ook in de raad 
ben gegaan voor het nog beter maken van Roosendaal ook voor mijn dochters. En onthoudt u 
alstublieft die Fatimaschool nog even. In deze drukke week is het ook de laatste week voor ons als 
gemeenteraad voor het Zomerreces. En wij maken het onszelf als raad extra druk met net als vorig 
jaar heel veel voorliggende moties en enkele amendementen. Je moet je best doen om door de 
bomen het bos te blijven zien. En u zei het vorige week zelf, voorzitter, al wordt het vannacht twee 
uur we maken deze vergadering af. En waarom liggen er zoveel moties voor? Het gaat toch 
behoorlijk goed in onze gemeente? En als we echt zouden sturen op hoofdlijnen verwacht je meer 
amendementen en minder moties. In de twee Kadernota-Commissies werd D66 zelfs kritisch 
benaderd dat wij te weinig voorstellen zouden brengen onder andere door het CDA. Dat is echt een 
bewuste keuze. En dit is mijn tweede Kadernota als fractievoorzitter en ten opzichte van twee jaar 
geleden zijn we al een stuk verder, want twee jaar geleden deden we niets bij de Kadernota. Maar ik 
leer nog elk jaar. Ook van nieuwe leden bij D66. Wat onze nieuwe lijn steeds meer lijkt te gaan 
worden is dat we vinden van de veel voorliggende moties van vanavond dat we ze misschien ook bij 
het reguliere proces behandeld zouden kunnen, zouden kunnen. Zoals bij citymarketing en hulp bij 
ouderen wel genoemd hebben in de Commissies maar nog niet met een motie willen behandelen, 
want deze punten komen binnenkort in de reguliere cycli aan bod zoals de heer Van den Beemt ook 
aanhaalde. En dit geldt ook wat ons betreft voor de uitwerking van de Cultuurnota. Cultuur is een 
belangrijk onderwerp voor D66 en harmonieën en orkesten zijn ook cultuur. En wij leven met ze mee 
en wij zullen de betreffende motie vanavond ook steunen. Maar een losse behandeling van deze 
motie nu vergroot de mogelijkheid dat we volgende keer mogelijke moties over zangkoren of 
toneelverenigingen behandelen, die we anderzijds binnenkort allemaal ook bij de behandeling van 
de Cultuurnota uitwerken afgewogen en gezamenlijk zouden kunnen behandelen. Ook om deze 
reden zijn wij dit jaar terughoudend geweest met het vooraf steunen van diverse moties. En er zitten 
goede moties bij,  moties waarvan wij soms echt het nut wel inzien. En we waarderen de toewijding 
van onze collega’s en onze collega partijen en we zullen al deze moties vanavond op hun waarde 
schatten bij de stemmingen. Wat hoort er hier vanavond voor ons in elk geval wel thuis zaken die 
echt nog niet geregeld zijn en wel haast hebben. Zaken die vernieuwend zijn, zaken die niet in het 
bestaande beleid voorkomen en voorlopig ook niet aan bod lijken te komen. Dan is een motie nu 
voor ons een goed middel. Onder enkele van dergelijke moties van collega’s staan wij ook. Zoals de 
VVD motie voor een permanente hoorcommissie gemeenschappelijke regeling, dit is een goed 
voorbeeld van wat hier thuishoort. En helaas is het ook nodig gebleken gezien de perikelen van de 
afgelopen jaren. Ten tweede staan wij ook onder de motie storting bestemmingsreserve van Tolberg. 
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De ontsluiting van deze grote wijk stond al in 2013 in ons verkiezingsprogramma en we zijn met de 
ontsluiting van Tolberg de afgelopen jaren ook acties en steunend inderdaad geweest. En nu 
eindelijk geld storten in het vorig jaar afgesproken potje voor de Tolberg ontsluiting vinden wij een 
goed plan. Dat geldt ook voor de PvdA-motie buurtrechten. Deze is vernieuwend en gaat uit van de 
eigen kracht van inwoners, dat klinkt haast als een D66-motie maar gelukkig heeft de PvdA ook 
goede ideeën. En ja hoor wij dienen zelf ook een motie in. De motie “Aanleg van regenboog- 
zebrapaden”. En is dat een motie die stuurt op hoofdlijnen? Nee, dat niet. Maar hij past hier 
vanavond wel omdat wij deze niet in het reguliere proces kunnen inpassen en wij er eerder nog niet 
bij stil hadden gestaan. Ik geloof dat regenboogzebrapaden op een vrij simpele, vrij goedkope wijze 
onze stad mooier, vrolijker en gastvrijer kunnen maken. Voor onze inwoners en onze gasten, ook 
voor LHBTI’ers. Het is ook m’n trots voorzitter dat ik namens D66 een motie indien voor  
regenboogzebrapaden. Ik zal mij op het dictum richten. Verzoekt het college rekening houdend met 
de voorschriften uit de wegenverkeerswet één of meerdere regenboogzebrapaden aan te leggen op 
een prominente plaatsen in onze stad, bijvoorbeeld op de centrumring en in de nabijheid van het 
treinstation. En ten tweede, er naar te streven het/de regenboogzebrapaden te onthullen op de 
eerstvolgende Coming-Out Day. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijg mee nummer 9 en heet “Regenboogzebrapad”. 
 
De heer RAGGERS: Gelukkig, de heer Van den Beemt haalde zelf zijn eigen smaak aan. Gelukkig 
heeft mevrouw Frijters van de VVD wel smaak, zij staat er graag onder. Net als de PvdA, 
GroenLinks, de SP, de Roosendaalse Lijst, de Nieuwe Democraten en ook het CDA. En de VLP 
heeft haar steun toegezegd. Dat is raadsbrede steun, voorzitter. En zelfs nog iets meer, want 
wethouder Lok gaf in de Commissies al aan de motie ook te steunen. Dat is mooi voor een gastvrij 
en vrolijk Roosendaal. Ik ben trots op onze raad en het college. En mede namens allebei mijn 
dochters wil ik nogmaals alle collega’s, andere partijen en ambtenaren bedanken voor het blijvend 
gezamenlijk beter willen maken van ons Roosendaal. En of we nu wel of niet jullie specifieke moties 
vanavond steunen de intentie telt ook. Misschien kunnen we ook blijven proberen onze 
raadsprocessen gezamenlijk nog meer te verbeteren. Volgend jaar is er geen Kadernota dan strijden 
we met de andere partijen om de 17 zetels die de heer Van Heumen aan ons overlaat maar over 
twee jaar is er wel weer een Kadernota en over twee jaar hoop ik nog meer op hoofdlijnen te kunnen 
spreken. En tot slot weet u nog dat ik u vroeg de Fatimaschool te onthouden? Mijn dochter heeft 
daar acht jaar op school gezeten, mijn tweede dochter zit er nog en in bijna acht jaar dat Sam daar 
heeft gezeten was er bijna dagelijks een chaotische en onveilige verkeerssituatie bij de school. Ik 
ben blij te kunnen zeggen dat er door een samenwerking van ouders, school en gemeente sinds kort 
een heus zebrapad ligt bij de Fatimaschool. Hij is nog zwart met wit maar hij is wel goed voor de 
veiligheid van onze jeugd, onze toekomst. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid, 
de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, als we terugkijken, bijsturen en vooruitkijken kunnen we de balans 
opmaken dat in 2016 financieel goed is verlopen. Een overschot van bijna 6 miljoen euro. 2017 is 
nog wat onzeker met een voorlopig tekort van bijna 2 miljoen euro en richting 2018 wordt volop geld 
uitgegeven voor nieuw beleid. Over het algemeen zijn de meeste partijen hier in de gemeenteraad 
tevreden over en worden er vanavond een aantal voorstellen ingediend die zaken lichtjes bijsturen. 
We constateren dat duurzaamheid, sport, cultuur en wonen een prominente plek hebben gekregen 
in het gemeentelijke beleid. Uitgangspunten die wij als fractie van harte ondersteunen. Voorzitter, ten 
aanzien van het Sociaal Domein als het gaat om zaken als de zorg, de hulp bij het huishouden, het 
onderwijs de werkgelegenheid en de economie en de arbeidsmarkt zijn de resultaten wat minder en 
het beleid niet altijd naar onze smaak. Hierin staat de PvdA gelukkig niet alleen, want raadsbreed is 
hier ook kritiek op gekomen. En vanavond zijn hierover al een aantal moties ingediend die om actie 
vragen. Zo vraagt de Roosendaalse Lijst om een Arbeidsmarktagenda nu hier de afgelopen jaren 
weinig tot geen werk van is gemaakt. En de SP pleit vanavond gelukkig ook voor meer banen in 
Roosendaal. We hebben dan ook natuurlijk eerder de debatten gevoerd over het optreden van dit 
college inzake het Werkplein en het eveneens recente debat over de hulp bij het huishouden waarin 
het college zeer reactief handelt en de menselijke maat lijkt los te laten, politiek, bestuurlijk erg zwak 
voorzitter. Vanuit deze achtergrond zal de PvdA altijd in actie komen om dit gemeentebestuur waar 
nodig bij te sturen. Bij de behandeling van de Kadernota 2018 hebben we vier initiatieven 
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aangekondigd. Allereerst een stimulering van de Roosendaalse economie en arbeidsmarkt. We 
kunnen immers constateren dat de werkgelegenheid landelijk flink is aangetrokken waarbij de vraag 
naar arbeid meer veranderlijk is dan ooit. Bestaande banen verdwijnen, nieuwe banen komen ervoor 
in de plaats. Een dergelijke arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak van werkgevers, 
werknemers, uitkeringsinstanties, onderwijs en natuurlijk de overheid. Voorzitter, we hebben gezien 
wat we hier in de regio doen. Ik geloof twee weken terug is hier nog een mooi regionaal 
arbeidsmarktprogramma voor gepresenteerd en we kwamen tot de conclusie dat vooralsnog 
hiervoor een motie of amendement noodzakelijk was. Voorzitter, het tweede initiatief het 
Roosendaalse onderwijs. Naast de investeringen in de onderwijshuisvesting kunnen we meer. We 
hebben dit in de Commissie ook aangekondigd. En hiertoe doen we twee voorstellen. Allereerst het 
amendement investeren in het onderwijs waarin we ook duidelijk zijn ingegaan op wat voor ons als 
fractie prioriteit heeft, dat is investeren. We maken daarvoor 2,5 miljoen euro vrij voor investering in 
het onderwijs die wij proberen te halen uit sommige acties dus niet te doen die nu in de Kadernota 
zijn opgenomen. En met name als het college dat dan zou willen kunnen die acties ook keurig 
worden gedekt uit bijvoorbeeld de bestemmingsreserve Economie en Binnenstad. Als je bijvoorbeeld 
kijkt naar de punten die wij hebben weggelaten voor 2018 en verder. Voorzitter, het amendement is 
als volgt, het amendement heet dus “Investeren in het onderwijs” waarin we de beslispunten 1, 2 en 
3 wijzigen en daarvoor ja als bijlage een gewijzigde Begrotingswijziging hebben ingediend waarbij de 
kern is dat de PvdA 2,5 miljoen investering in het onderwijs wil ten koste van een aantal andere 
initiatieven. En voor 2018 in ieder geval een dekking uit de Algemene Reserve.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Investeren in het onderwijs”. De 
heer De Regt hier een vraag over? Ja. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Hierbij zitten de nieuwe dekkingsvoorstellen. Het zou 
misschien handiger geweest zijn wanneer u die mutaties zou aangeven, want we kunnen nu niet 
precies zien waar u het geld vandaan haalt. Heeft u dat overzicht ook voorhanden of? 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat overzicht heb ik u volgens mij wel toegezonden, het zit hier inderdaad 
niet bij. Maar om een beeld te geven als u de posten langsloopt wij vinden als PvdA waar het college 
kiest voor 850.000 euro voor het uittrekken op het gebied van capaciteit ambtelijke organisatie 
hebben wij gezegd daar kan een ton minder. De heer Raggers gaf ook aan als het nodig is dan zou 
dat met ook een keurig voorstel kunnen komen op zo’n gebied. We hebben daar in de Kadernota 
namelijk nog niet echt heel veel inzicht in gekregen waarom dat bedrag wat nu gevraagd wordt 
noodzakelijk is. Als we kijken naar de vernieuwing sportaccommodaties om een voorbeeld te geven, 
daar wordt ieder jaar een verschillende bedrag gevraagd. Ik, onze fractie heeft niet kunnen herleiden 
ja waar dat bedrag dan exact op is gebaseerd dus zeggen we wij vinden belangrijk om te investeren 
in sport maar goed laten we dat structureel vastleggen voor 175.000 euro. Economisch Actieplan 
voor continuering acties uit het economisch Actieplan. Nou wij zeggen 2018 loopt dat plan, kunnen 
we mee instemmen. Laten we in 2018 weer verder bepalen wat noodzaak is in het kader van 
economie en arbeidsmarkt. U komt daar onder meer ook met een agendamotie daarover. Dus zo is 
dat bedrag ook opgebouwd en u ziet ook in het, in de aanwezige dekking dat ja dat die er is.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké. De heer Emmen? 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk duidelijk dat D66 als onderwijspartij in 
principe genegen is om meer geld te investeren in het onderwijs. Maar wat we ons wel afvragen is 
wat beoogt de PvdA exact hiermee te investeren? Op welke vlakken beoogt PvdA het onderwijs te 
verbeteren of te stimuleren.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, in de Commissievergadering heb ik op de vraag van de VVD exact of 
daarop in die zin al een antwoord op gegeven. Wij denken dat lokaal je daar wel degelijk en stapje 
extra in kunt doen ik heb toen aangegeven we kunnen bijvoorbeeld investeren in extra leraren, we 
kunnen bijvoorbeeld investeren in een conciërge op iedere basisschool. We kunnen bijvoorbeeld 
investeren in via de doordecentralisatie primair onderwijs om ook financieel ruimte te maken voor 
ondersteuning van IKC’s daar heeft het onderwijs ook om gevraagd. Ja, ik denk dat dat die 2,5 
miljoen een eerste aanzit is maar natuurlijk wellicht zelfs te weinig. Ja en voorzitter in het verlengde 
van kijk een iets minder vergaande optie hebben we, dienen we vanavond ook in dat is de motie 
“Investeren in het onderwijs” in plaats van het amendement waar we het wat vrijer inkleden, omdat 
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we daar ook, dat ziet u onder de meningen, ook aangeven waar eventueel die investeringsruimte 
moet voor worden vrijgemaakt. We hebben ons ook laten inspireren hoe het college dat bijvoorbeeld 
heeft gedaan ten aanzien van sportaccommodaties. Het college zegt geef mij investeringsruimte om 
de komende jaren te kunnen investeren in sport, terwijl daar nog geen concrete plannen voor liggen. 
Wij zeggen dat zou ook in onderwijsverband kunnen, omdat nogmaals PvdA dat een belangrijk iets 
vindt juist voor een toekomstbestendig Roosendaal. En wij verzoeken dat dan ook in een motie  
“Investeren in het onderwijs”, 3 beslispunten, voorzitter. We verzoeken het college:  
1. Investeringsruimte in de Begroting 2018 structureel vrij te maken om te investeren in het onderwijs 
en met het onderwijs in gesprek te gaan over de besteding van deze middelen.  
2. Om voor eind 2017 het bestedingsvoorstel hiervoor aan de gemeenteraad aan te bieden.  
3. Bij de doordecentralisatie van het primair onderwijs inzichtelijk te maken dat er ook middelen 
worden vrijgemaakt die de vorming van IKC’s stimuleert. En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 10 en heet “Investeren in het onderwijs””.  
 
De heer YAP: Voorzitter, tot slot het initiatief buurtrechten. Samen met GroenLinks, de Nieuwe 
Democraten en D66 zijn we tot dit initiatief gekomen. In de Commissie zijn we daarbij stilgestaan 
waarbij we met name ook rechtdoen aan eerdere bestuurlijke vernieuwing via het Burgerakkoord. 
Wij vinden ook dat de positie van onze inwoners ja wat steviger verankerd kan worden in 
gemeentelijk beleid en zij niet zozeer afhankelijk moeten zijn van de ambtenaar waar ze net mee 
hebben te maken, of de wethouder waar ze eventueel net mee te maken hebben. Vandaar dat we 
dat proberen te verankeren zoals al andere gemeentes doen bijvoorbeeld onze buurgemeente 
Breda. We hebben daarvoor de motie “Buurtrechten”. Besluit:  
1. De buurtrechten Uitdagingsrecht, Biedingsrecht en Probeerrecht in te voeren.  
2. Daarvoor de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in te schakelen die de verordening Buurtrechten 
vorm zal geven en in samenspraak met het college van B en W daarbij zal bepalen in welke 
domeinen, taken en onder welke voorwaarden buurtrechten mogelijk zijn.  
3. De implementatie van de buurtrechten uiterlijk op 1 januari 2018 plaats zal vinden, waarbij de 
Werkgroep aangevuld met een delegatie van het college van B en W de begeleiding en monitoring 
van initiatieven die gebruik maken van de buurtrechten zal laten verzorgen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 11 en heet  “Buurtrechten”. Ja, dank u wel. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nog een vraag van de heer Van den Beemt op dat punt. Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. In de Commissie overviel de heer Yap ons 
een beetje met dit idee en onze vraag is wat zijn de, zijn er al evaluaties in Nederland van het 
systeem en als ze er zijn kunt u daar een beeld van schetsen? 
 
De heer YAP: Voorzitter, evaluaties zijn ons onbekend. Wel meer initiatieven in andere gemeentes 
die dit verankerd hebben in gemeentelijk beleid. Voorzitter, ik sluit af met de ondersteuning van het 
initiatief VLP inzake Tolberg. Nou u, de VLP heeft ons daarin altijd aan hun zijde gevonden, vandaar 
ook dat wij dit initiatief ook kunnen ondersteunen. Dank u  wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Yap. Ik ga naar de heer Beesems van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wij spreken vanavond in ieder geval over de 
Jaarstukken 2016. Eén opmerking is voor de Nieuwe Democraten belangrijk overschotten wil niet 
altijd zeggen goed. Het zou ook heel duidelijk kunnen zijn dat de plannen zijn uitgesteld waardoor 
het geld op de plank blijft liggen. Als we praten over de Bestuursrapportage dan is het sturen. Het is 
heel goed voor het ambtelijk apparaat om daaruit voortvloeiend de laatste maanden van het jaar in 
te gaan om te zorgen dat er geld zou kunnen overblijven, waardoor we weer volgend jaar in het 
verkiezingsjaar in dit geval sinterklaas zouden kunnen spelen. Het meest belangrijke stuk van 
vanavond is dus de Kadernota, de opmaak voor de Begroting 2018. De Nieuwe Democraten 
brengen een aantal aandachtspunten in een motie en amendement naar voren. Uit de 
Commissievergadering zien we dat veelal dezelfde onderwerpen door andere partijen ook worden 
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ingebracht met name of dat wil dus zeggen breed gedragen. We vergrijzen als gemeente en daar 
moeten we op inspelen. Onze inwoners hebben recht om volwaardig mee te kunnen doen of het nu 
gaat om wonen, werk, zorg, gewoon participeren. Het baart ons zorgen dat de inwoners, dat wij de 
inwoners niet kunnen enthousiasmeren om mee te doen en om te beginnen de gang naar de 
stembus te maken. We hebben onze geloofwaardigheid verloren lijkt het. Weerstandsvermogen: Tot 
vermaak van vele fracties in deze raad hebben de Nieuwe Democraten steeds gepleit voor het laten 
rollen van geld. Meerdere malen hebben wij betoogd dat er veel geld in reserves ligt dat gebruikt kan 
worden, dat komt tot uiting in de weerstandscapaciteit. De gehanteerde marges vinden wij veel te 
ruim. Doordat plannen of delen van plannen naar een volgend jaar schuiven zijn de 
bestemmingsreserves veel te hoog. Een van de redenen kan zijn we kunnen het in menskracht 
simpelweg niet aan. Een andere de voorbereiding neemt teveel tijd in beslag. Resultaat het geld blijft 
op de plank. Het terugdringen van reserves verlaagd de ratio weerstandscapaciteit en maakt 
structureel geld vrij voor plannen zoals door ons betoogd in de motie vandaag. Met andere woorden 
kijk nog eens goed naar de bestemmingsreserve en de plannen die er onder liggen. Is het 
realistisch, zijn ze nog nodig, kan het aangepast worden in een realistisch tempo. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. En waar baseert de Nieuwe Democraten het feit op dat 
de bestemmingsreserves te hoog zouden zijn? 
 
De heer BEESEMS: Ik wil u graag een voorbeeld noemen in de Kadernota of in de Jaarstukken 
2016 staat dat OOR de bestemmingsreserve niet de volledige setting krijgt die het zou hebben ter 
dekking van andere kosten. Een bewijs voor ons temeer dat de bestemmingsreserves tot hoog zijn. 
 
De heer DE REGT: U kunt ook lezen dat er gewoon plannen onder liggen dat de plannen nog niet 
uitgevoerd zijn, dat betekent niet automatisch dat de reserve te hoog is natuurlijk.   
 
De heer BEESEMS: Voor dat betreffende jaar en voor 2018 zijn de reserves te hoog. Ik heb 
gepoogd te zeggen plannen worden uitgesteld of deels uitgesteld en daardoor blijft er geld op de 
plank liggen.  
 
De heer DE REGT: En tot slot nog een vraag. Weten de Nieuwe Democraten dat de reserves niet 
jaar gebonden zijn, maar die lopen gewoon steeds door. Dus ja, ik begrijp uw redenatie dus eigenlijk 
helemaal niet goed. 
 
De heer BEESEMS: De Nieuwe  Democraten zijn ervan op de hoogte. Maar dat wil zeggen als we 
iedere keer maar opschuiven dat er ieder jaar geld vrijkomt voor het structureel inzetten. Daarnaast 
de Algemene Reserve. Met een minimum van 8 miljoen daar zit veel meer geld in. Vooralsnog 
denken wij dat de Algemene Reserves teruggebracht kunnen worden tot een maximum van 4 
miljoen. Per slot van rekening zijn alle plannen, zoals meneer De Regt zojuist ook aanmerkte al 
financieel verantwoord in de bestemmingsreserve. Daarnaast zoals ik in de beantwoording zei het 
investeringsritme in het bestemmingsplan OOR is aangepast, ik verwijs graag naar bladzijde 104 
van de Jaarrekening. 2. Werk. Al lang is de trend ingezet dat de mensen kleine contracten krijgen 
aangeboden. Natuurlijk ligt hier de wens van het bedrijf en de mens om te kijken of er een klik is. 
Maar dikwijls gaat het over dat bedrijven niet weten wat de toekomst biedt, of er genoeg werk is. De 
Nieuwe Democraten zien hier een taak voor de gemeente. In de enige motie die we indienen wordt 
ook dit verantwoord. De ZZP’ers en MKB’ers zouden personeel aan moeten kunnen aannemen en 
een deel van de zorg zou er bij de gemeente weggelegd kunnen worden. Niet de bedoeling om de 
onderneming meer winst te laten maken. Nee om mensen mee te laten doen. Mensen uit de 
kaartenbakken. We geven ze wat geld mee en dan kan het bedrijf de ZZP’er of het MKB kan heel 
duidelijk zorgen dat ze begeleid en opgeleid worden. Het is zeker niet de bedoeling dat de bedrijven 
die dat doen een zorg, met zorgplicht achterblijven want dan zullen ze zeker niet participeren. Wat 
wij denken te bereiken is een verkleining van de achterstand op de arbeidsmarkt voor veel mensen. 
Er moet een plan onder liggen, niet zomaar geld maar een plan erbij. We moeten de 
aanbestedingsregels welke we bij de raad hebben vastgesteld handhaven. Bedrijven krijgen een 
bouwvergunning als een aantal werknemers uit de kaartenbak wordt gehaald of dat er fondsen 
worden geven om juist die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen scholen. 
Afgesproken is dat voldaan moet worden aan social return of investment. Vooralsnog zien we dat 
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niet terug bij de grote bouwprojecten van dit jaar. Daarnaast zouden wij graag zien dat de 
plaatselijke ondernemers voorrang krijgen bij werk dat door de gemeente wordt uitgezet. Natuurlijk  
alles binnen de wetgeving, niet anders. Onderhoud grijs en groen: Het past bij onze eerdere motie 
over werk. Nog steeds die ene motie. Meerdere malen is toegegeven dat we achterlopen bij het 
onderhoud. Als gemeente kunnen we zelf ook personeel aannemen en er een werkervaringsproject 
van maken. Inmiddels lopen de kantonniers rond. Een goede zaak vinden de Nieuwe Democraten. 
En ook de eerder ingediende motie over meer werk op maat past daarin. Wij willen betogen graag 
dat er groepjes geformeerd wonen die in de dorpen en in de wijken het onderhoud voor de voet weg 
gaan doen, preventief en niet alleen als het gaat over piepen. Inwoners van Roosendaal zullen 
dankbaar zijn voor een schonere maar vooral veiligere stad. Tot slot om de eerste motie af te 
ronden, wonen. Het gemiddelde van de inschrijftijd voor woningzoekenden is verder gedaald naar 
3,7 jaar, een bron is “Klik voor wonen”. Voor de Nieuwe Democraten is dat niet van belang. De 
constatering dat de zoektijd voor woningen bij AlleeWonen in Roosendaal 0,7 jaar bedraagt is van 
wezenlijk belang. Het lijkt dat de Woonagenda zijn vruchten afwerpt. Onze zorg geldt de woningen 
voor met name ouderen waardoor doorstroming van gezinnen en jongeren op gang kan komen. 
Vergrijzing is de toekomst het klinkt niet logisch maar het is wel zo. En daarop moet nu ingespeeld 
worden. Het stimuleren van projecten die tegemoet komen aan deze vragen is belangrijk. In dat 
kader denken wij aan het faciliteren van kangoeroewoningen of aanleunwoningen. De Tiny Houses 
en de Earthships passen hier niet bij. Dat hoort bij een andere tak van sport en niet voor ouderen.  
 
De VOORZITTER: Ja, u bent door uw termijn heen. En ik heb het idee dat u nog een motie en een 
amendement zou willen indienen. Dan hebben we hier even nog, ja zullen we dat eerst maar even 
doen. Dan, als u dan even het dictum van de motie… 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja en dan daarna het amendement. 
 
De heer BEESEMS:  Extra inzetten op verkleinen van het aantal uitkeringsgerechtigden en 
woningaanbod van ouderen. Dictum: 1.Besluit het college op te dragen om de plannen voor 
bestemmingsreserves te herijken en vanaf de begroting 2018 de storting in de bestemmingsreserves 
te baseren op een realistisch tempo van uitvoering van de plannen. 2. Structureel hierbij vrijvallende 
gelden ter dekking van de volgende initiatieven: Bedrijven die willen investeren in het aannemen en 
scholen van nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heel specifiek wordt hierbij  
gedacht aan de financiering van deze scholing. Inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt, 
in aanvulling op de uitkering, echt werk te bieden door de onderhoudsploegen te formeren als 
voorzetting van de kantonnierstaak en preventief onderhoud van grijs en groen uit te laten voeren. 
Meer levensbestendige woningen te realiseren waarin zorg verleend kan worden. 3. Voor deze 
initiatieven in de Begroting 2018 plannen en aan de raad ter vaststelling  op te nemen. En gaat over 
tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 12 en heet “Extra inzetten op verkleinen van 
het aantal uitkeringsgerechtigden en woningaanbod ouderen”, waarbij u woningaanbod ouderen 
natuurlijk wel moet zien als het vergroten van het woningaanbod voor ouderen maar dat is even 
Nederlands-technisch. Maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Op dit punt meneer De Regt? Ja, 
ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ja in deze treffen we zowat alle problemen aan die de 
Nieuwe Democraten hebben. Je vraagt iets over de woningenmarkt, over de arbeidsmarkt, over de 
bestemmingsreserves. Is het niet handiger om hier wat afzonderlijke moties van te maken, want je 
bent het hier of helemaal mee eens of helemaal niet. 
 
De heer BEESEMS: Mocht u dat willen we hebben ze voorbereid om in onderdelen aan te bieden in 
tweede termijn. 
 
De VOORZITTER: Oké, en dan nog uw mogelijk amendement. 
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De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Amendement gaat over zorg maar gaat met name over 
eenzaamheid. In mijn tweede termijn zal ik daar wat uitgebreider bij stilstaan waarom. Ik wil me nu 
even beperken tot het voorlezen van het amendement.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Besluit: Beslispunt 1 van de Kadernota 2018 te wijzigen in “De Kadernota 2018 
vast te stellen met de volgende wijziging: Aan de voorstellen Kadernota 2018 een punt R toe te 
voegen. R genaamd bestrijding eenzaamheid. Alle extra, niet geoormerkte, ter beschikking komende 
gelden, conform de Begroting voor volksgezondheid ter verbetering van de zorg in te zetten op 
activiteiten ter bestrijding van de eenzaamheid. Waarbij de verbinding gezocht moet worden tussen 
intra- en extramurale zorg”. En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 5 en heet  “Meer uren voor de zorg ter 
bestrijding van eenzaamheid”. De heer Brouwers? Ja? De heer Brouwers heeft aan u een vraag. Ga 
uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, heeft de heer Beesems ook inzicht in wat 
voor bedragen het dan heeft of hoe moeten we dat dan precies zien? En ik had een vraagje waarom 
doet u dan geen beroep op de reserve van het Sociaal Domein. 
 
De heer BEESEMS: Onlangs van de week is bekend geworden dat het Ministerie in zijn Begroting 
opgenomen heeft 145 miljoen extra oplopend tot 210 miljoen voor de zorg enerzijds en voor het 
terugdraaien van de bezuinigingen van 40 miljoen anderzijds. Sommige delen daarvan zullen 
geoormerkt zijn en andere delen zijn dat niet.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan last but not least de fractie GroenLinks, mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Vanavond zijn wij bij elkaar om te besluiten over de 
Jaarstukken 2016 en de Kadernota 2018. En over de Jaarstukken gaat GroenLinks vanavond niet 
zoveel meer zeggen, of eigenlijk niets meer. Voor de Kadernota hebben wij geen amendementen 
maar wel 3 bijzonder interessante moties. GroenLinks wilde het eigenlijk gewoon maar simpel 
houden en gewoon de drie moties inleiden en indienen. Sinds gisteren weten we ook dat gewoon 
juist heel goed is dus. De motie “Tiny Houses op Stadsoevers”, de wordt mede ingediend door de 
VLP en de Partij van de Arbeid. In de Commissie zei GroenLinks al je hebt pioniers nodig op het 
gebied van wonen, wil vooral GroenLinks ruimte geven aan pioniers. Op Stadsoevers is de komende 
jaren nog onbebouwde grond waar die ruimte kan worden gebruikt. En er zijn echt hele bijzondere 
voorbeelden van alternatieve bouwwijzen. De aardehuizen de Earthships ik heb er al eens vaker 
over verteld en ik zou echt aanraden om dat eens op te zoeken, want er zijn echt hele leuke 
varianten van. Huizen zijn opgebouwd uit afgekeurde autobanden en zwart zand en ze worden aan 
de binnenkant afgewerkt met stro en leem. En als je ze laat vervallen dan blijven dus alleen maar die 
banden over die al afgedankt waren. Dus dat is echt een heel mooi, mooi voorbeeld van hoe je 
anders kunt bouwen en het is ook heel leuk om te zien. In Den Bosch heeft GroenLinks gezien dat 
de gemeente ook een paar hectare ter beschikking heeft gesteld voor dit soort alternatieve 
bouwwijzen. En daar is bijvoorbeeld een huis opgebouwd door een startend echtpaar met gebruikt 
hout, gebruikte balken een tweedehands inrichting. En zo’n huis is natuurlijk niet voor de eeuwigheid 
maar voor starters een mogelijkheid om heel goedkoop toch een heel mooi optrekje te maken. De 
Tiny Houses, daarvan is de kunst juist om op een heel klein oppervlak te wonen, waarop je op een 
heel andere manier ook naar bezittingen en spullen gaat kijken. Het is ook echt pionieren en ook 
daar zijn prachtige voorbeelden van te vinden op internet. En al deze verschillende alternatieve 
bouwwijzen hebben gemeen dat ze off-grid zijn en dat is natuurlijk een hele leuke uitdaging voor 
gemeenten om daar ook aan mee te werken. En daar moet natuurlijk wel wat voor geregeld worden, 
want mensen moeten natuurlijk wel hun water ergens kunnen tappen en ze moeten ook een klein 
beetje restafval kwijt, wat wel heel weinig gaat zijn omdat deze mensen daar juist ook vaal heel 
kritisch op zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, eerst deze motie maar indienen? 
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Mevrouw KOENRAAD: Ja. Dit stuk Stadsoevers zou zomaar een bezienswaardigheid kunnen 
worden had GroenLinks bedacht. En de eerste aanmelding voor een Tiny House is al binnen uit 
deze raad nog wel, dus u zou er verbaasd van zijn wie dat dan is. Maar ik ga dat niet verklappen.  
Ja, moet wel een beetje klein zijn inderdaad. 
 
De VOORZITTER: Dien de motie maar in. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. De motie, ik lees het dictum voor. Verzoekt het college alternatieve 
bouwwijzen zoals bouwen van Tiny Houses en Earthships en aangrenzende activiteiten,  zoals 
openbare moestuinen op Stadsoevers mogelijk te maken en te stimuleren door een kavel daarvoor 
vrij te maken. En het tweede punt zou zijn te inventariseren welke regels belemmerend werken op 
het realiseren van off-grid Tiny Houses en zich in te zetten voor het opheffen van deze 
belemmeringen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 13 en heet “Tiny Houses op Stadsoevers”. 
Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Origineel idee mevrouw Koenraad. Wat 
ik wel graag wil weten als ik de motie of het dictum nou letterlijk lees dan lijkt het alsof u maar één 
kavel op Stadsoevers daarvoor ter beschikking wilt hebben? Klopt dat? Of denkt u toch aan meer 
kavels en zo ja hoeveel? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou we willen gewoon een hele grote kavel mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Oké. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Kan ook he. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik begrijp dus één hele grote kavel waar gewoon tien van dit 
soort alternatieve huizen staan. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dat zou eigenlijk, dat is een beetje het beeld wat GroenLinks daar ook bij  
en dan zou het een bezienswaardigheid kunnen zijn waar mensen ook eens naartoe gaan om te 
kijken van hoe kan je ook anders bouwen. Dus dat zou je zelfs ook nog een beetje in citymarketing 
mee kunnen nemen gewoon alternatief bouwen.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee, nu is het meer helder voor ons, dank u wel.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Oké. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen die neemt een eerste optie, ga uw gang. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dat weet ik nog niet, voorzitter, maar leuk idee van GroenLinks. Wij pleiten 
als SP zelf ook altijd voor goede en betaalbare woningen, dus dat is hartstikke mooi dat GroenLinks 
daar ook voor pleit. Wij vroegen ons alleen wel af waarom dat deze motie zich alleen richt op 
Stadsoevers. Waarom doen we dat niet in de hele gemeente faciliteren? 
 
Mevrouw Koenraad: Ja, voorzitter, dat zou prima kunnen maar ik had gedacht dat dit wel een heel 
erg voor de hand liggend terrein was omdat daar ook allerlei spannende ontwikkelingen zijn en ook 
inderdaad een broedplaats is aan het ontstaan voor kunst en voor toneel. Dus het lijkt GroenLinks 
een geëigende locatie maar als de wethouder met twee andere hele leuke locaties komen of komt 
vinden wij het ook goed, ik bedoel graag. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik neem aan dat GroenLinks bedoelt het vrijmaken van 
kavels niet het opnieuw beschikbaar stellen maar gewoon zorgen dat deze bouwwijze mogelijk is.  
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Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik heb even de vraag niet gehoord. U vraagt of de mensen die 
daar gaan wonen, die hoeven dan niet te betalen dat vraagt u? Ik denk dat ja dat die dat dat wel een 
heel laag bedrag zou kunnen zijn, want zij hoeven die kavel niet te kopen. Zij mogen daar een soort 
bruikleen op hebben en het is juist spannend inderdaad om te zien wat er dan gebeurt. En het is 
inderdaad ook voor de kleine beurs bedoeld dus ook u zou wat voorbeelden moeten zien, maar er 
zijn echt fantastische mooie dingen in elkaar getimmerd met heel beperkte middelen, dus dat is echt 
wel experimenteel. Hoeft niet de hoofdprijs daar te vragen. Nee. 
 
De VOORZITTER: Gaat u door. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, de tweede motie die gaat over bomen en groen voor gezondheid en 
welzijn. Bomen en groen geven zoveel kansen voor het verbeteren voor onze gezondheid en ons 
welzijn, denk alleen al aan opnamecapaciteit van CO2 waardoor mensen met longklachten of 
longproblemen veel baat hebben bij zoveel mogelijk bladgroei. Maar ook door slim aangelegd groen 
kunnen ontmoetingen gestimuleerd worden. Onze parken die eigenlijk al heel mooi zijn zouden met 
een extra impuls ook nog vaker gebruikt kunnen worden. Soms is zo’n park wel heel erg stil zeker 
als je wat ouder wordt dan durf je er misschien niet zo gemakkelijk meer in te lopen. Er zijn heel veel 
activiteiten te bedenken, beweegroutes waar we het ook al eens vaker over gehad hebben. Als je die 
in een park bijvoorbeeld brengt dan komen er wat meer mensen naartoe en dan wordt de stap om er 
heen te gaan ook weer wat kleiner. Openbare sportactiviteiten zoals Tai Chi bijvoorbeeld wat je in 
steden ook wel ziet en wat je in China vooral erg veel ziet, maar ook bijvoorbeeld zorgorganisaties 
zijn ook heel veel bezig met geurtuinen, belevingstuinen, pluktuinen. Die zouden wij ook kunnen 
aanleggen voor onze inwoners. Gewoon openbaar. Wethouder Schenk hoorden wij in de Commissie 
is zelf al zeer actief bezig met groen en bomen. Maar GroenLinks wilde haar toch nog iets verder 
uitdagen en de dekking is uit het programma, of de dekking die wij gekozen hebben uit het 
Programma Zorgen & Stimuleren is niet zomaar gekozen. GroenLinks wil juist dat groen een plaats 
krijgt ook in dit Programma. Uiteindelijk zullen alle Programma’s wel een keer in elkaar overlopen. 
Maar het is ook goed om het beeld van bomen en groen dat dat gelinkt is vooral aan beheer en 
onderhoud om dat eens te veranderen. Bomen en groen kunnen veel meer en kunnen van grote 
toegevoegde waarde zijn. We willen natuurlijk wel heel graag dat mevrouw Schenk het gewoon blijft 
doen en maar dan ook inderdaad meer gelinkt aan het Sociaal Domein en GroenLinks weet ook dat 
mevrouw Schenk daar al heel veel ideeën over heeft. Dus eigenlijk is deze motie ja ook een 
aanmoedigingsmotie. Ik zal de motie indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Het dictum is: Verzoekt het college een intensieve en nog actievere 
uitvoering te geven aan het bestaande bomenbeleid, door bij herinrichting of projecten in 
Roosendaal altijd rekening te houden met bestaand groen en mogelijke alternatieven voor 
bomenkap te laten prevaleren boven kap. Bij herinrichting of projecten in Roosendaal altijd een zo 
hoog mogelijke inzet te doen voor het toevoegen van groen en bomen. Alternatieven voor bomenkap 
te laten prevaleren boven kap. In geval van bomenkap, bij het compenseren van de oude bomen 
rekening te houden met de boomwaarde van die oude bomen in leeftijd en dikte. Deze maatregelen 
structureel te financieren uit het Programma Zorgen & Stimuleren en hiervoor voorstellen te doen in 
de Programmabegroting. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 14 en “Bomen en groen voor gezondheid en welzijn”.  
 
Mevrouw KOENRAAD: En dan hebben we nog een motie, de laatste “Sterke preventieve jeugdhulp 
door sterke verbinding met het onderwijs”. GroenLinks heeft als visie dat Roosendaal een groot 
Sociaal Domein zou moeten worden en werk-, zorgondersteuning jeugd, jeugdhulp, jeugdzorg daar 
bestaan geen schotten meer tussen en zo creëren we samen een veilige omgeving om op te groeien 
en oud te worden. En het verbinden van jeugdhulp en onderwijs is daar een hele mooie start van. 
Daar gebeurt natuurlijk al heel veel in. Toch komen er ook signalen naar GroenLinks dat die 
verbinding nog in kracht kan winnen. We willen daarom dat de twee wethouder zich tot het einde van 
de collegeperiode hier heel intensief op gaan richten op die verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp omdat wij denken dat hier echt veel winst te behalen is zowel voor de kinderen en de 
jeugd, als voor het gezien als voor de samenleving uiteindelijk. Omdat alles op alles zetten om uitval 
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uit de maatschappij te voorkomen uiteindelijk heel veel kan voorkomen aan ellende in de toekomst 
voor iedereen. Deze motie zal ik ook indienen nu. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Verzoekt het college een sterke verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs 
met voorrang aan pakken. Te stimuleren en te faciliteren dat de preventieve jeugdhulp op scholen 
versterkt wordt. Voorstellen voor versterking van preventieve jeugdhulp in samenwerking met de 
scholen te bekostigen vanuit het investeringsfonds voorliggend veld. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 15 en heet “Sterke preventieve jeugdhulp door 
sterke verbinding onderwijs”. Mevrouw Van den Nieuwenhof heeft een vraagje. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u, voorzitter. Ik zou graag van mevrouw Koenraad wat 
voorbeelden willen horen waar u aan denkt. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is die 
voorstellen die dan ter versterking zijn van de preventieve jeugdhulp ja te bekostigen. Maar wie 
denkt u, wie gaat die voorstellen bedenken? Wilt u dat het uit het onderwijsveld komt of juist uit de 
jeugdzorg of samen of? Maar dat kan nu toch ook als dat veld iets bedenkt dan kunnen ze toch nu 
ook al een verzoek indienen voor dat investeringsfonds, want dat geld ligt er en de voorstellen uit de 
samenleving mogen komen. Dus een beetje een verduidelijking van deze motie graag op deze twee 
punten. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, graag. De voorstellen kun je nu ook doen in het voorliggend 
veld alleen we denken dat er wel enige stimulering nodig zou kunnen zijn om zeg maar die 
verbinding tot stand te brengen. Dus dat onderwijs en jeugdhulp en jeugdzorgorganisaties eigenlijk 
en ook de jeugdprofessionals de springorganisatie dat die eigenlijk moeten worden uitgedaagd om 
nader tot elkaar te komen. En als de twee wethouders al heel intensief daarin gaan samenwerken 
dan kunnen zij ook door een bepaalde synergie ook misschien zelf met ideeën komen en die 
voorleggen. Maar het gaat er ook wel om dat we ook wel eens geluiden krijgen dat 
jeugdprofessionals op scholen niet zoveel in beeld zijn als je zou willen, dat er ook nog wel eens wat 
wisselingen zijn en daar kan ook wel een versterking in plaatsvinden. Dus het is ook aan de ene kant 
gewoon de praktische inzetbaarheid van jeugdprofessionals en daarnaast ook inhoudelijke projecten 
die wij graag wat meer pit zouden willen geven.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik vroeg ook naar een voorbeeld een concreet voorbeeld. 
Denkt u dan toch aan echt die zorg die jeugdzorg door jeugdprofessionals. Een voorbeeld waar 
denkt u aan? Een soort project wat hierin zou kunnen passen? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik denk dat het juist leuk is als ik die projecten nou niet ga 
bedenken. Dus ja, je kunt aan van alles denken. Ja het is de synergie op dat moment als je zegt van 
ik weet zeker dat er ideeën zijn bij jeugdorganisaties. Een voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn 
dat je nou ja ik heb het in de Commissie ook al gezegd bijvoorbeeld toch wat meer werkweekachtige 
dingen weet je wel waardoor jongeren misschien eens een keer een extra zetje kunnen krijgen. Ik 
heb toen de jongeren vanuit vechtscheidingen genoemd, kennelijk wordt daar ook al veel in 
geïnvesteerd. Maar ja jongeren waarbij je een beetje uitval verwacht. Ik zie nu ook wel al kinderen in 
mijn omgeving dat ik denk van dat zou nog wel eens een keertje fout kunnen gaan. En die kunnen 
eigenlijk nu nog niets aangeboden krijgen omdat het dan weer niet erg genoeg is. Terwijl 
jeugdprofessionals waarschijnlijk al best wel het idee hebben van nou als we die eens apart zouden 
kunnen krijgen dan zou dat al wel wat kunnen doen. Dus ja dat is een beetje de sfeer waar ik, waar 
GroenLinks aan denkt.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den… Nee? Dat was uw, o toch wel? Nou, de heer Van der Beemt. 
 
De heer VAN DER BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik wist niet zeker of mevrouw Koenraad al klaar 
was. We hadden namelijk nog ja een kleine vraag over uw Tiny Houses-plan. Er leeft bij ons ik zal 
niet zeggen dat het meneer Boons was, wat angst voor een soort hippie dorp met een 
vuilnisbeltachtige aanblik precies daar waar we nou zo blij zijn dat we de rotzooi gaan opruimen. 
Kunt u ons over die angst heen helpen?  
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, op de een of andere manier zie ik de heer Boons daar eigenlijk 
heel goed rondlopen, dat ten eerste natuurlijk. Ja, die angst kijk het is natuurlijk geen, het is niet een 
verzameling van outcastachtige mensen. Het zijn juist mensen die heel erg gedreven en betrokken 
zijn in dat circulaire-verhaal en ook in dat afvalverhaal, dus die zullen niets op straat gooien. Ik gooi 
zelf ook niets op straat. Maar dat is dus, dat is waarschijnlijk wat je gaat zien is juist dat het heel 
zorgvuldig gaat gebeuren, dat mensen heel erg zuinig zijn op hun omgeving. Die mensen gaan we 
daar zien. Dus ik hoop dat ik een beetje uw angst heb kunnen wegnemen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dat is precies wat ik ook tegen meneer Boons zei maar mij geloofde 
hij niet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar de wethouders of u behoefte heeft aan een korte 
schorsing in de Burgerzaal dat even de moties en amendementen doornemen wat betreft 
standpuntbepaling. En dat geeft u misschien ook of misschien onderling de gelegenheid wat dingen 
samen te voegen, in te trekken of uit te breiden of wat dies meer zij. Laten we zeggen dat we tot 
21.15 uur schorsen. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering tot 21.15 uur. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, wij hervatten de raadsvergadering. Van de zijde van het college 
in eerste termijn zal beginnen met de beantwoording wethouder Theunis en steeds zullen de 
portefeuillehouders ook even de nummering van de moties dan wel amendementen aangeven zodat 
u goed wordt meegenomen in wat voorligt. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Ik zal allereerst beginnen met de motie numero 8 de 
kwartiermakers permanente hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen. Ja, dat is de 
opvattingen vanuit het college, dat is iets vanuit de raad, dat zal de raad moeten bekijken en gaan 
onderzoeken en dat is nogmaals aan u raad voorzitter. Dan motie nummer 12 extra inzet op het 
verkleinen van het aantal uitkeringsgerechtigden en woningaanbod ouderen. Daar wil ik vanuit de 
financiële kant even een paar opmerkingen over maken. Wat ik even denk, daar staat daar bij het 
dictum de plannen voor de bestemmingsreserve te herijken. De opvatting van het college is, 
voorzitter, dat dat nou juist een goede taak is van de raad. Want die heeft besloten tot die 
bestemmingsreserves. Ik heb al eerder bepleit als u geld vrij wilt maken kijkt u dan naar de 
bestemming van die bestemmingsreserves. Dat betekent ook het herijken dat zou ik ook een goede 
taak en opdracht geven of een vinden van de raad zelf. En uiteraard wat is het beste moment om dat 
te doen bij aanvang van de Bestuursperiode. Dat staat er bij dictum 2 de structurele hierbij vrij te 
vallen gelden, dat is natuurlijk een beetje merkwaardig. Ik denk dat de heer Beesems ervan uitgaat 
dat al die bestemmingen vol zitten met  allemaal structurele stortingen dat valt wel mee. Dus als je 
bestemmingsreserves afschaft is niet zo dat er veel structurele ruimte in de Begroting vrijvalt. 
Integendeel dat is dan even een verkeerde opvatting. Uit dat oogpunt ontraden wij dan ook de motie, 
afgezien ook van een aantal inhoudelijke punten waar we ook vraagtekens bij zetten. Dan motie 
nummer 13 over die Tiny Houses dan heb ik wat dat betreft als we kijken op Stadsoevers wij starten 
na de zomer met een participatietraject met name gericht op de oostkant van Stadsoevers. Dat 
hebben we van de week hebben we een aantal slagen voorbereid beginnen we september en 
oktober om juist, we proberen zelfs een groep van 750 participanten, bewoners, ontwikkelaars, wat 
dan ook, om juist wat mevrouw Koenraad ook zegt om op die oostkant van Stadsoevers waar we 
ook met de graffiti, Innovitapark, Stadsstrand al eigenlijk die broedplaats al aan het ontwikkelen zijn. 
En ons idee inderdaad bij uitstek een locatie zou kunnen zijn waar je dit soort initiatieven mogelijk 
zou kunnen maken. We laten dat nog eventjes september, oktober vanuit die participatie opborrelen 
dat ideeën zullen er ongetwijfeld bij zitten. Maar zoals ik in de Commissie al gezegd heb het spreekt 
ons in ieder geval bijzonder aan omdat ik in Roosendaal in vergelijking met andere steden om het 
ook in Roosendaal te gaan proberen. Dan het amendement WoonConnect dat is een pilot van 3 ton. 
Ik hoop, ik hoop ook dat de indiener zelf  maar een aantal mensen ook echt even gekeken hebben 
op internet naar de site van WoonConnect. Ik het ook proberen toe te lichten bij de Commissie. 
WoonConnect is een zogenaamde city deal van een aantal grote steden met het Ministerie. In 
Brabant is het overgenomen door B5 een samenwerking met ook Provincie daar hebben wij, dat vind 
ik een aardig succesje als midsize gemeente hebben we ons zo gezegd tussen de B5 weten te 
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wringen. Ik heb in de Commissie ook al gezegd dat ik overleg zou voeren. Een gesprek met de 
gedeputeerde, dat heeft gisteren plaatsgevonden in Den Bosch. De gedeputeerde is natuurlijk ook 
verheugd dat wij ook een stukje financiering van doen. Heeft ook gezegd, een tip ik moet het nog 
met collega Lok bespreken, die heeft ook al aangegeven geadviseerd maak een verbinding met die 
Smart Retail City dat is toch een deel en mondeling en ook al de toezegging gedaan in het najaar de 
Provincie overweegt om in de cofinanciering om daar aanzienlijke middelen voor ter beschikking te 
stellen. Waar het om gaat nogmaals WoonConnect dat is eigenlijk een facilitering van de burger. Het 
gaat erom dat zijn of haar woning volledig wordt gedigitaliseerd met onze gegevens en de bewoner, 
de inwoner zelf mogelijkheden te bieden om op grond daarvan om allerlei activiteiten in gang te 
zetten waaronder duurzaamheid. Ik geef u een voorbeeld via WoonConnect is het mogelijk als u nu 
uw energielabel wilt veranderen dan moet u een adviseur inhuren kosten honderden euro’s. Als u in 
WoonConnect zit gratis en voor niets kunt u dat zelf regelen, gratis en voor niets. Dat is een beetje 
de systematiek van WoonConnect ik vind het heel waardevol het is ook innovatie van de 
Woonagenda, die u zelf heeft vastgesteld. Wij moeten verder gaan met die innovatie. Ik zou het toch 
zeer bepleiten want we zouden heel veel, nogmaals heel veel verliezen wanneer we deze pilot niet 
zouden gaan beginnen. Want laten we wel zeggen, voorzitter, we hebben ons tussen de grote 
jongens gewrongen met het aardige geld en het is een bijzonder, bijzonder belangrijk traject. En tot 
slot ja 3 ton alternatief om te investeren in duurzame woningen. Wij investeren niet in duurzame 
woningen, dat hebben we ook heel duidelijk bij de Duurzaamheidsagenda gezegd. Wel ook daar 
heeft de SP is daar ook complimenten over gegeven dat wij in staat zijn ook in ieder geval de 
wooncorporatie die zeer veel, die hebben nu een beweging om te investeren in verduurzamen van 
de sociale woningen. Wij moeten de burgers in stelling brengen om zelf die investeringen te plegen 
waar deze faciliteiten hun uitstekend bij helpen. Dus wat dat betreft om een lang verhaal kort te 
maken, ik zou dit echt, echt ontraden want het is een bijzonder gemiste kans voor Roosendaal. Dan 
tot slot het amendement “Investeren in het onderwijs van de Partij van de Arbeid”. Ook ontraden om 
de volgende reden, u ziet al daar wordt wat geld bij elkaar gegrabbeld om het zo maar te zeggen, 
heeft wel consequenties van voor de ambtelijke organisatie. Ook de sportaccommodaties daar gaat 
het ten koste van, parkeren dat voorstel gaat dan ook niet door. Het heeft wel degelijk 
consequenties. Maar het belangrijkste, voorzitter, de heer Beesems heeft daar goed op gewezen wij 
hebben een Algemene Reserve met een ondergrens van 8 miljoen. En als u gaat kijken in het aantal 
onttrekkingen aan de Algemene Reserve die wij gepland hebben staat in de Bestuursrapportage in 
de Kadernota, met dit voorstel gaan wij onder de door de raad vastgestelde plafond van 8 miljoen 
zeker weten. Dat overzicht kan ik u ook geven. Wat dat betreft hoort er ook bij dat zie je ook een 
beetje eigenlijk met de storting voor de bestemmingsreserves Tolberg waar dan weer een half 
miljoen in de Algemene Reserve. Ik wijs u er nog steeds op voorzitter, u raad erop van hoewel de 
weerstandscapaciteit goed is een zekere disbalans zit dat veel geld in bestemmingsreserves zit en 
relatief weinig in de Algemene Risicoreserve. We hebben ook geen Grondreserves meer die hebben 
we ook opgeheven wat dat betreft ook grondposities en de risico’s moeten allemaal eventueel uit die 
Algemene Risicoreserve waarvoor nu de ondergrens is vastgesteld van 8 miljoen. Dus om die reden, 
maar ik heb al volgens mijn meer andere redenen genoemd voorzitter om dit amendement niet aan 
te nemen. Dank u. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap op dit punt? 
 
De heer YAP: Voorzitter, volgens mij trekken wij met dit amendement 1,4 miljoen meer uit die 
Algemene Reserve dan in uw eigen voorstel in de Kadernota dus, volgens mij komen wij daar toch 
echt niet mee onder de ondergrens die u aangeeft. Dus toch wat graag toelichten want u schets dan 
het beeld dat het amendement in die zin niet deugdelijk is, terwijl wij  dit wel hebben laten toetsen of 
het deugdelijk is.  
 
De heer THEUNIS: Ja, goed het is eventjes moeilijk we hebben dan vanmiddag ook dat 
amendement onder ogen gezien. Ik zie hier als ik het goed lees een onttrekking 2018 Algemene 
Reserve van 2,5 miljoen. Maar ja, dat is toch een fors bedrag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat is een fors bedrag. U onttrekt 6 ton, ik doe daar 1,4 miljoen bij voor 
2018 maar kunt u dan aangeven dat dat dan onverantwoord is ten aanzien van de reserves en dat je 
daar onder de bodem gaat zoals u stelt dat we met elkaar hebben afgesproken. 
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De heer THEUNIS: Omdat zoals ik al heb aangegeven met die 1,4 extra we onder die 8 miljoen 
gaan, fors onder die 8 miljoen die u zelf heeft vastgesteld.  
 
De VOORZITTER: Oké, wij gaan naar wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dank aan de VVD-fractie voor de positieve insteek richting 
citymarketing, dat doet u gewoon hier vanavond en dat is mooi dat doet mij goed. Voorzitter, motie 1 
Roosendaalse Lijst Arbeidsmarktagenda, ja u vraagt om bij het raadstestament dat is het testament 
van u raad dat het college daar een paragraaf van aanlegt die gaat over arbeidsmarktbeleid 
gekoppeld aan de drie O’s met alles wat er gebeurt in het regionale front. Want dat geeft u ook aan 
in een van de bullets en ook toegespitst op het Roosendaalse. Voorzitter, ik denk dat je daar niet 
tegen kunt zijn en dat willen we ook wel uitvoeren op de manier waarop u daar om vraagt. Voorzitter, 
dan de motie 3 van een aantal partijen “Harmonieën en orkesten” u geeft daar aan dat u 30.000 euro 
wenst te alloceren vanuit de subsidie maatschappelijke initiatieven. Ik weet dat er op dit front al heel 
veel goede dingen gebeuren samen met het onderwijs en dit is in ieder geval een hele sympathieke 
motie. Voorzitter, de schitterende motie 7 van de SP “Meer Werk Op Maat-banen”. De wethouder 
heeft aangegeven dat de huidige pilot tot nu toe succesvol verloopt. Dat klopt ook, er zijn meer 
dingen die redelijk succesvol verlopen. Maar als je meer wilt dan moet je ook wel de financiële 
middelen hebben. Dus wat punt 1 betreft hebben wij geen misverstand met elkaar. Ik zou graag 
meer Werk Op Maat-banen in het leven willen roepen. Niet alleen bij de overheid overigens, maar 
ook in het bedrijfsleven en het onderwijs. En dan zegt u ja bij de Begrotingsbehandeling 2018 hiertoe 
een voorstel aan de raad voor te leggen. En daar zit de crux, kunt u aangeven waar we dan de 
middelen kunnen vinden om meer Werk Op Maat-banen te genereren. Dus die vraag die stel ik u 
nog even over die motie 7. Voorzitter, motie “Investeren in het onderwijs”, motie 10 van de Partij van 
de Arbeid. Ja, dat is ongeveer een gelijk antwoord zoals ik die ook zojuist aan de SP gaf. U zegt bij 
een investeringsruimte in de Begroting 2018 structureel vrij te maken. Ja, geeft u dan aan waar die 
vrijgemaakt moet worden, want met deze omschrijving weet ik niet waar ik het geld in 2018 moet 
halen, zeg ik tegen de Partij van de Arbeid. Voorzitter, motie 15 “Sterke preventieve jeugdhulp door 
sterke verbinding onderwijs”. Hier had voor hetzelfde geld collega Van Poppel kunnen staan. Heeft 
ook veel te maken natuurlijk met passend onderwijs en alles wat er op dit moment met jeugd en 
onderwijs gebeurt. Wij hebben onlangs ook met de besturen van het onderwijs afgesproken dat wij 
samen naar deze materie gaan kijken en dan betrekken wij daar ook, mevrouw Koenraad, inderdaad   
jeugdprofessionals bij. Dus wij willen die gezamenlijk, willen wij deze motie ook wel handen en 
voeten geven, want voor de jeugd moet je heel veel doen en in die zin kunnen wij deze motie wel 
onderschrijven. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Ik ga vervolgens naar wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, dank u wel, voorzitter. En de laatste motie was inderdaad in volledige 
synergie zoals was voorgesteld. Motie nummer 2 “Sporten voor volwassenen met een krappe beurs” 
een hele mooie motie en sluit ook goed aan bij het armoedebeleid inderdaad wat u zegt. En het 
voorstel voor 1 oktober staat er nog specifiek qua datum. Nou wat wil mooier dan dat we 28 
september met het integrale armoedebeleid richting college gaan. En daarna dus aansluitend 1 
oktober naar u raad, dus dat is heel mooi. Dan motie nummer 4 “Onderzoek meer geld voor 
jongeren die willen sporten”. 

 
De VOORZITTER: De heer Yap, even op het vorige punt. Ja. 
 
De heer YAP: Ja voorzitter, ik begrijp dat die motie enkel een onderzoek is. Maar u zegt zelf ik kom 
eind september met beleid. Ik ga ervan uit dat u alles tegen het licht houdt waar armoedegelden 
aanbesteed kunnen worden dat is een hoe kijkt u daarnaar. En twee is het niet beter in het kader 
juist van sport als we willen zorgen dat volwassenen meer moeten bewegen en meer moeten 
sporten dat je dan beter de stap naar de sportvereniging kan maken om daar de hulp te zoeken? 
Zodat je wellicht via een andere subsidiering, denk ook aan de gelden die ze kwijt zijn aan de 
gemeente, om op die manier juist een oplossing te zoeken dan enkel nu zeggen we geven weer 
meer geld uit aan het armoedebeleid. Want volgens mij zou dat niet de kern als het aan ons ligt 
moeten zijn.  
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De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, als u praat over kijken onderzoek naar de mogelijkheden en 
de kosten dan zit ook natuurlijk in de toepassing, onderzoek naar de mogelijkheden van de 
toepassing dat doe je niet alleen als gemeente, maar dat doe je in samenspraak ook met 
sportverenigingen. Dan motie nummer 4 “Onderzoek voor meer geld voor jongeren die willen 
sporten”, sympathieke motie absoluut. Twee kleine opmerkingen die ik daar graag bij wil plaatsen is 
als ik kijk naar het dictum bij punt 1 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden, maar laat we 
eerst ook onderzoek doen naar de behoefte van Stichting Paul om meer geld te hebben. Want als ik 
kijk in de statuten van Stichting Paul dan hebben ze zelf inderdaad het bedrag op maximaal 225 euro 
gesteld. En laten we even, volgens hun eigen regels, laten we eerst even dan met Stichting Paul in 
overleg gaan of daar inderdaad behoefte aan is, want dat betekent dat er ook wel wat meer moet 
gaan gebeuren. En als ze inderdaad aangeven van daar kunnen we, daar hebben we inderdaad wel 
meer behoefte aan dan past de rest van het dictum past daar wel bij. Maar dat, die kanttekening 
moeten we helaas wel eventjes maken. Dan motie numero 5 “Onderzoek structureel meer geld voor 
mbo-studenten”. Ook die motie kan ik zeggen dat heel goed past in het op handen zijnde 
armoedebeleid. U heeft het over een eenmalige subsidie van het Rijk. Nu hebben we inderdaad 
onlangs kunnen vernemen dat die subsidie ook voor het komend jaar weer wordt verstrekt en laten 
we dan inderdaad goed kijken in het kader van het integraal armoedebeleid om samen met onze 
partners Stichting Paul, Leergeld en anderen te kijken hoe dit geld breder ingezet kan worden 
integraal, maar ook zeker voor jongere mbo-studenten. Dan nog het amendement numero 5 “Meer 
uren voor de zorg ter bestrijding …. 
 
De VOORZITTER: Nog even de heer Yap, op het vorige punt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, voor ons beeld iets concreter dan acht u eigenlijk die motie overbodig.  
 
De heer VAN POPPEL: Overbodig, ja waar het gaat als u zegt van omdat er alleen maar zoals in de 
overweging staat een eenmalige subsidie was. Nou dat punt is dan inderdaad minder actueel. Maar 
wel waar het gaat van laten we kijken wat we inderdaad binnen het armoedebeleid kunnen doen om 
onder andere ook de mbo-studenten tegemoet te komen hoe we dat nou verder kunnen afstemmen. 
Dan amendement numero 5 van de Nieuwe Democraten “Meer uren voor de zorg ter bestrijding van 
eenzaamheid”, die motie wil ik toch hoewel sympathiek die ook klinkt toch ontraden. Omdat u vraagt 
om alle extra niet geoormerkte ter beschikking komende gelden enkel en alleen in te zetten op 
eenzaamheid.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Om het slagvaardig te houden zal ik dezelfde volgorde 
aanhouden. Ik begin met motie nummer 6 van de SP over inzicht in de financiële consequenties. Ja, 
als u van ons wonderen verwacht en het onmogelijke kunnen dan zou ik me dit kunnen voorstellen. 
Het is natuurlijk volkomen irreël en koffiedik kijken om er überhaupt een bedrag bij te bedenken. In 
de Commissie zei collega Theunis ja een getal met zes nullen, ja het kan ook een getal met zeven of 
acht nullen worden. Het is gewoon een blinde gok en die gaan we niet doen. Volgens mij is het 
vooral eerst van belang om de juridische consequenties in beeld te krijgen, die krijgen we ook in 
september dat heb ik u allemaal uitgelegd. En als u het heeft over het bestemmingsplan dan gaat 
het over nog veel meer nullen. Want er zit nu een wereldconcern met dik 400 miljoen. Dus als u het 
bestemmingsplan wijzigt dan kunt u volgens mij alle moties en amendementen in de prullenbak 
gooien voor de komende 20 jaar. En als u dat wilt moet u dat vooral doen. Dus het college zou hem 
vooral ontraden. Het regenboogzebrapad, geweldig dat u hem allemaal steunt. We hebben het in de 
Commissie al uitgebreid daarover gehad en we gaan proberen bij de eerstvolgende Coming-Out Day 
op 11 oktober, de centrumring is nog maar een heel klein deeltje klaar, maar misschien vinden we 
wel een hele mooie plek ook nog om die zebra op de centrumring om een zebra aan te leggen. De 
fietsenstalling, ja geweldig. Buiten het bedrag wat al in de Kadernota zat krijgen we nog meer geld 
om hem nog langer op te houden. Dank u wel, we gaan het doen. We doen het overigens niet voor 
onszelf maar dat weet u altijd allemaal. We doen het voor al die bezoekers in onze stad, waarvan we 
hopen dat ze langer verblijven. En dit gaat er absoluut bij helpen. Het amendement storting A3, ik 
moest het nummer erbij vermelden,  A3 storting bestemmingsreserve. Ja op zich is het natuurlijk een 
logisch gevolg van de instelling van de bestemmingsreserve waar uiteindelijk voor werd gekozen om 
de overschotten op mobiliteit erin te storten. Dat zijn niet van die hele grote getallen, dat snap ik ook 
wel. Maar ik wil ik u toch ook nog attent maken op de opmerking van collega Theunis over de 
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Algemene Reserve als u daar steeds minder in stort krijgen we vanzelf een steeds groter probleem. 
Daar zouden we op zich niet voor zijn maar goed we snappen dat dit een vervolg zou kunnen zijn 
van de inrichting van de bestemmingsreserve dus we laten het aan u over.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Vervolgens wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u, voorzitter. Voor mij twee moties om op te reageren. Allereerst de 
motie Buurtrechten, motie 11. Ja, hiermee onderschat u eigenlijk dat wij als gemeente al een stuk 
verder zijn als het gaat om burgerparticipatie en de ondersteuning ervan. In Engeland hebben ze 
een mooie Engelse term bedacht maar wij lopen al ver vooruit. Wij lopen zover vooruit dat ik denk 
laat ons gewoon lekker op deze weg doorgaan. U wilt regeltjes en wij doen deze zaken al en daar 
heb ik heel veel voorbeelden van. U benoemt dus die drie rechten, maar wij hebben zoveel 
voorbeelden van zaken die wij al gewoon doen. En ik denk dat wij daar gewoon op voort moeten 
borduren. Dan motie 14, motie “Bomen en groen voor gezondheid en welzijn”. Ik ben het helemaal 
met de inbreng van mevrouw Koenraad van GroenLinks eens dat wij nog meer kunnen doen. Ik heb 
daar ook meer over verteld in de Commissie. Wij zijn ook met heel veel zaken bezig. En alle 
overwegingen in uw motie dat zijn zaken waar wij ook echt al mee werken. U heeft het bijvoorbeeld 
over als er een boom gekapt zou worden of in ieder geval goed te kijken naar de boomwaarde van 
bomen. Als ik kijk naar het voorbeeld van Lidl die een stuk grond overnam, die bomen die erop 
stonden ja voorlopig behouden ze die nog maar ze hebben wel betaald voor de waarde ook van die 
bomen bij de overname van de grond. En zo zijn wij natuurlijk in de wijkontwikkeling ja op allerlei 
terreinen bezig, alle nieuwbouwlocaties. Bijvoorbeeld het Titus Brandsmastraat of -laan daar zijn wij 
als gemeente aan zet om het onderhoud van de openbare ruimte sowieso of die openbare ruimte in 
te richten, dus wat dat betreft denk ik dat dit overbodig is omdat ik al de toezegging heb gedaan dat 
ik me nog intensiever inzet, nog actiever uitvoering geef. En die koppeling met de Programma’s 
Zorgen & Stimuleren ik denk dat dat niet nodig is. Kijk als het gaat om de openbare ruimte weer wat 
veiliger te maken had ik dat ook niet uit de middelen voor veiligheid doen we dat vanuit de openbare 
ruimte. Maar wij pakken wel de openbare ruimte integraal aan en volgens mij kan dat en ga ik ook 
zeker doen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk. Dit was de termijn van de zijde van ons college. 
Ik wil nu overgaan tot de tweede termijn van de zijde van u raad. Het zou kunnen dat bij de 
schorsing dat er wat wijzigingen in dicta en anderszins opheffen, intrekken, uitbreiden zijn 
vastgesteld door u onderling. Dus ik zou u willen vragen uw tweede termijn om even toe te spitsen 
op de moties, amendementen zoals het speelveld er nu ligt dan kunnen we vervolgens toe werken 
naar besluitvorming. Tweede termijn vijf minuutjes max per fractie en ik begin bij de Roosendaalse 
Lijst de heer De Regt. Ik loop u allemaal even af of u gebruik wilt maken van die tweede termijn.  
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik zal de tweede termijn benutten om eventjes door de 
moties en amendementen te gaan. De nummers motie 1, 2 en 3 daar zijn wij zelf natuurlijk 
initiatiefnemer van en we hebben geen geluiden gehoord dat het geen goede moties zouden zijn, 
dus die dienen wij in en die steunen wij zelf. Motie 4 daar zitten we eventjes met de toevoeging die 
de wethouder deed van zet in het dictum ook de behoefte om die te peilen als die toevoeging erbij 
komt dan steunen wij die ook, we staan er zelf onder. Maar we hadden daar graag met de 
toevoeging die de wethouder zojuist vermeldde. Motie 5 die steunen wij ook, ook overgenomen door 
de wethouder. Motie 6 gelet op het vernietigende commentaar van wethouder Lok gaan we die niet 
steunen, waren we overigens ook niet van zin vooraf. Maar het werd nogmaals bevestigd. Motie 7 
meer Werk Op Maat-banen, willen we toch graag hier de toevoeging over ja over de middelen waar 
die vandaan moeten gaan komen. Als het zo blijft dan gaan we die niet steunen dan houden we hem 
aan tot de Begrotingsbehandeling tenzij u al een wijziging aanbrengt in de dekking hiervan. Motie 8 
Kwartiermakers permanente hoorcommissie, die gaan wij wel steunen. We staan er niet onder maar 
we steunen hem wel. Regenboogzebrapad dat is duidelijk. Investering in het onderwijs, hetzelfde net 
als in die andere motie, graag aangeven waar de dekking vandaan moet komen. Want dit is een 
onvolledige motie op deze wijze gaan wij die niet steunen. Motie buurtrechten volgens de wethouder 
gebeurt dit allemaal al deels. Wij volgen het advies hierin van de wethouder om niet te steunen. 
Motie 12 even kijken, die werd ontraden vanwege verschillende redenen, dus niet nemen wij ook niet 
over en waren we ook niet van plan. Tiny Houses als ik de wethouder goed begrijp wil hij toch het 
participatietraject afwachten. Dus het lijkt me goed dat wij daar ook op wachten en nu niet gelijk een 
claim gaan leggen op een kavel. En dat kan altijd nog via het participatietraject. Dus volgens mij 
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gaan wij die niet steunen, maar daar zullen wij zometeen nog even overleg hebben. Dan motie 14 
bomen en groen, dat gebeurt ook al dus die gaan wij niet steunen. Motie 15 die werd overgenomen 
dus die gaan wij natuurlijk ook steunen. Dan hebben we nog een paar amendementen de eerste die 
werd ontraden dus die gaan wij niet steunen. Waren wij ook niet van plan. Fietsenstalling uiteraard 
wel, staan we onder. Tolberg staan we onder. Investeringen onderwijs die haalt heel de Kadernota 
op z’n kop, dus die gaan we niet steunen. En de laatste die werd ook ontraden en die gaan wij ook 
niet steunen. Dus dat is ons stemgedrag. Wij zullen nog heel even beraden over de Tiny Houses en 
wat slim in deze is en dat blijkt dan wel uit ons stemgedrag. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik haal even uit uw betoog motie nummer 4 en ik kijk even naar 
de heer Van Heumen. Wat de heer De Regt de opmerking maakt over het dictum sub 1 om daar 
tekstueel nog even naar te kijken dat heeft u meegekregen? In uw termijn, niet nu, maar. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ja, ja, ja, ik heb het gehoord ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee dat is goed. Doe ermee iets of niets maar hou daar even rekening mee in 
uw termijn. Sorry. Dan gaan wij naar de fractie van het CDA. Behoefte aan een tweede termijn? Dat 
is niet het geval. Ik ga naar de fractie van de SP, de heer Van Heumen. U bent gelijk aan de beurt. 
 
De heer VAN HEUMEN: Voorzitter, dat ging snel. Korte reactie op een tweetal moties. Motie 4 daar 
gaf de wethouder aan graag eerst in gesprek te gaan met Stichting Paul. Maar wij zeggen vooral ga 
dat gesprek aan en ga daarna met de motie aan de slag. Ik weet niet of we daar het dictum voor aan 
moeten passen of dat hij gewoon toezegt ik ga dat gesprek aan en dan is het ook in orde. Anders 
krijgen we weer een hoop rompslomp met de griffie. 
 
De VOORZITTER: Nou, ja rompslomp met de griffie? Nee, nee wij zijn er voor u. 
 
De heer VAN HEUMEN: Oké. 
 
De VOORZITTER: Ja, het is aan u. Maar als u het dictum wilt veranderen dan moet u dat nu wel 
doen want dan wordt die gewijzigd voor de stemming zometeen. Maar we zijn nog niet toe aan 
stemming dus u kunt er nog even over prakke-denken. 
 
De heer VAN HEUMEN: Oké, dan is het is goed als ik daar zometeen op terugkom? 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is goed hoor, ja, ja. 
 
De heer VAN HEUMEN: Fantastisch. En de andere motie, motie nummer 7 daar gaf de 
verantwoordelijk wethouder aan dat we als raad zelf maar met een dekking moeten komen. Volgens 
mij zitten er ook hele slimme mensen in het college en kunnen die zelf ook een dekking zoeken. 
Maar als u dan toch een voorbeeld wilt hebben dan zou u bijvoorbeeld volgens ons aan de reserve 
Sociaal Domein kunnen denken. Voor zover mijn reacties.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ik ga naar de fractie VVD. Geen behoefte aan tweede termijn. De 
fractie van de VLP, de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de VLP is zeker wel voor sporten voor 
volwassenen. De VLP is ook voor meer geld voor jongeren die willen sporten en ook voor meer geld 
voor mbo-studenten. Alleen zoals aangegeven zijn wij tegen onderzoeken, dus die zullen wij niet 
steunen. Motie nummer 6 financiële consequenties omgevingsvergunning Biomineralenfabriek. Ja, 
half of half betekent niet dat we hem sowieso af willen serveren. Wij willen graag ook weten wat het 
kosten, dus wat dat betreft voorzitter, jammer dat u deze systematiek kiest. Maar elke stap in de 
goede richting is een stap in de goede richting. Dan voorzitter, motie nummer 8 kwartiermakers 
hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen. Ja, u moet weten dat ik de edelachtbare heer Van 
den Beemt een e-mail heb gestuurd met de vraag om wat toelichting te geven op de motie. Eigenlijk 
zou ik de heer Van den Beemt nog willen vragen, voorzitter, als er een kwartiermaker aan de slag 
gaat staat alles wat in de motie nu zo omschreven is voor u hard vast of zegt u van als de 
kwartiermaker met betere suggesties komen vinden we het ook prima. 
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De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Van Gestel stelt prijs op 
transparantie, dus ik dacht ik kan alleen maar in een openbare vergadering z’n mail gaan 
beantwoorden. Dus hier. Nee, de kwartiermakers moeten zelf uitdokteren, zij moeten uitdokteren wat 
zij denken dat de raad voor 1 maart het beste plan vindt. En het is nou juist niet de bedoeling dat ik 
dat nu allemaal al bedacht heb, ik heb nog wel meer dingen aan mijn hoofd want ik moet ook nog 
mails beantwoorden en andere zaken doen.  
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, waarvoor dank. Onze fractie kan in die redenering meegaan 
met uw motie. Dat is weer goed nieuws vanavond. “Regenboogzebrapad”, de motie van D66. Er 
staat aan te leggen op een prominente plaats in de stad. En nu moet u weten wij zijn een partij die 
graag meedenkt dus we hebben eigenlijk al wel een suggestie als toch die nieuwe zweefbrug naar 
die Paterstuinen komt om daar bij dat zebrapad aan te leggen. Een van onze fractiegenoten zei 
gekscherend bridge over de River Kaai - Kaai bridge want die ligt eigenlijk straks zwevend over De 
Vliet heen, voorzitter. Dus dat wordt geweldig mooi de brug, maar daar zou misschien ook zo’n 
regenboogzebrapad misschien best kunnen. Motie nummer 12, voorzitter, “Extra inzet op verkleinen 
het aantal uitkeringsgerechtigden en woningaanbod ouderen”. Ja, alhoewel de titel natuurlijk u en mij 
gaat verrassen dat het een hartstikke goede motie moet zijn, zijn we niet van mening dat het 
inhoudelijk op onze steun moet kunnen rekenen. En u geeft het aan over dat weerstandsvermogen, 
die discussie horen we vaker bij u. Wij leggen hem zo uit zoals u dat wenst, u heeft gespaard thuis 
met uw vrouw voor een nieuwe keuken want die moet over 6 jaar vervangen worden. Dat geld staat 
geparkeerd en vervolgens zegt uw vrouw over drie jaar nou Pieterke ik zou liever een nieuwe auto 
willen gaan kopen, want daar heb ik nu meer aan want dat staat toch maar op de bank dat geld daar 
heb ik nu niets aan. Ja, dan heeft u over 6 jaar die keuken dus niet. Dus het is keuzes maken. Wij 
zeggen liever, wij zijn van het misschien van het conservatief begroten maar wij zeggen liever 
spaargeld voor iets, laat dat dan ook staan. En dat weerstandsvermogen geeft aan of we een klap 
op kunnen vangen ja of nee en hoe goed we in staat zijn om met elkaar keuzes te maken voor de 
toekomst. En dat is ook enorm belangrijk, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, als er iemand 6 jaar kan sparen, tussentijds geld uithaalt omdat er 
nog wat langer gespaard kan worden is er toch nog geld voor een nieuwe keuken.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik zou liever willen zeggen als wij van het conservatief 
begroten zijn is dat een beetje progressief foefelen en daar houden wij niet zo van. Wij hebben met 
elkaar afspraken gemaakt over hoe wij die reserves en voorzieningen vullen met elkaar die vullen we 
voor een bepaald doel, dat moeten we ook vooral zo houden. En dat voorzitter, brengt ons dat uw 
motie qua titel best interessant is en qua inhoud veel minder. Dan willen wij graag aan u doorgeven, 
voor de verslaglegging van vanavond de motie van GroenLinks “Sterke preventieve jeugdhulp door 
sterke verbinding onderwijs” die willen wij graag mee indienen als het mevrouw Koenraad blieft dan, 
ja, dan zouden wij dat graag willen doen. “Bomen en groen voor gezondheid en welzijn”, ja daar wil 
de VLP dan ook graag mee indienen. Bij het woord overbodig hebben wij die neiging in ieder geval 
wel, want volgens mij, voorzitter, zou het een perfect goede aanvulling zijn. Dus mevrouw Koenraad 
als het u daar ook blieft willen wij graag dat mee ondertekenen. Dan de laatste motie, “Tiny Houses 
op Stadsoevers”. Ja, voorzitter, u heeft allemaal een iPad gekregen van de gemeente Roosendaal, 
want we doen aan papierloos vergaderen laten we dat erbij zeggen en als u allemaal nu samen met 
mij, ik heb het al voor u voorgedaan opzoekt Tiny Houses bij Google en dan gewoon kijkt bij de 
afbeeldingen dan ziet u wat het is. Het zijn geen autobanden dat is Earthships, mevrouw Koenraad. 
Maar als u kijkt naar die Tiny Houses, prachtig het lijken net vakantie chaletjes zou ik bijna willen 
zeggen. Zijn het niet, overigens het zijn echte woningen. Maar een Tiny House is gewoon gebaseerd 
op het optimaal gebruik maken van de ruimte, dus zo klein mogelijk. Geen verspilling van ruimte en 
ook geen verspilling van materialen. Dus inderdaad hergebruik van materialen maar dat hoeft er 
tegenwoordig helemaal niet lelijk uit te zien en ik zou u willen zeggen, of oncomfortabel te zijn en 
uiteindelijk zonder de nutsvoorzieningen die we nu standaard wel aanleggen het wordt 
zelfvoorzienend. Dus zo’n Tiny Houses proberen is volgens mij echt een geweldige stap voor onze 
stad. En ik moet u wel verklappen, mevrouw Koenraad zei dat er iemand in ons midden was die dat 
wel zou willen. Ik kan u verklappen dat dat bij ons in de fractie het geval is. Niet bij mij overigens, dus 
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u kunt de overige drie heren na de vergadering bevragen wie interesse heeft in een Tiny House. Dus 
de wethouder ook, de eerste gebruiker hebben we al in ons midden. Dus ik zou zeggen aan de 
Roosendaalse Lijst gun hem dat, gun hem dat, kom. 
 
De VOORZITTER: Het kan geen andere zijn dan de heer Hertogh. Goed. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Graag gedaan. Ik kijk naar de fractie van de PvdA. De heer Yap behoefte aan 
een tweede termijn? Ja? Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, zeker nog een tweede termijn gelet op de woorden van het college, 
want we dienen niet voor niets wat wijzigingsvoorstellen in. De motie “Buurtrechten” die zegt 
overigens niet wat de wethouder een beetje aangeeft dat er niets wordt gedaan binnen Leefbare 
Wijken en Dorpen. Maar wij zeggen vooral dat we wat meer moeten verankeren, zodat in de 
toekomst bij zaken waar het nu moeizaam gaat. Ik heb in eerste termijn ook aangegeven dat dat 
soms schuurt met  ja net de ambtenaar die je treft of met de wethouder die je treft dan vormt dit nog 
een versterking van de positie van de inwoners. Voorbeelden als het gaat om vastgoed hebben we 
dus discussies hier in de gemeenteraad gehad over de Ruilwinkel het Pius X-gebouw. We hebben 
onlangs nog de discussie gehad over het Essentgebouw ja en daar biedt dat Uitdagingsrecht nou 
net het mooie van dat je daarmee een beroep op kunt doen als inwoner om dan ook met een goed 
initiatief te komen. Hetzelfde geldt ook voor het Biedingsrecht als je denkt als bewonersgroep dat je 
denkt dat je de publieke taak beter kan uitvoeren. In de Commissie heb ik daar het voorbeeld 
aangehaald over Nispen en de wethouder gaf aan daar al wat meer en verder ook over in gesprek te 
zijn. Maar ook dat geeft dan weer wat meer verankering formeel dat dat ook geregeld zou kan 
worden als je er niet uit zou kunnen komen. Want dan heb je ook gewoon echt een recht wat je als 
burger in kan roepen. En datzelfde geldt voor het derde Probeerrecht, dat is misschien ook dat Tiny 
Houses verhaal. Een prima voorstel wat in dit geval door het college goed wordt ontvangen. Maar 
het biedt natuurlijk ook als dat wat minder ontvangen zou zijn door het college de mogelijkheid van 
bewoners juist om wel met genoeg draagvlak in het kader van gebiedsontwikkeling met goede 
voorstellen te komen die dit gemeentebestuur niet zou bedenken vandaar die motie, voorzitter.  Ten 
aanzien van de motie “Investeren in het onderwijs” goed, oké een aantal, of het college geeft aan ja 
waar haal ik dan die investeringsruimte uit? Roosendaalse Lijst gaf dat ook aan. Ja, ik denk wel 
terecht, want of dat geeft in ieder geval aan dat men op de inhoud niet oneens is met deze motie. 
Overigens wil ik al vermelden dat D66 de oorspronkelijke motie steunt. Wij kunnen nog wel 
toevoegen dat de benodigde dekking wat ons betreft dan wordt gehaald dan uit de reserves. 
Enerzijds zit daar 54 miljoen in, saldo op 31 december 2016. En ten tweede is er ook nog ruimte 
structurele overschot in de Begroting u heeft dat kunnen zien jaarlijks van bijna 2 miljoen oplopend 
tot ik meen 5 miljoen in 2017. Dus die dekking zit er die kunnen we als punt 4 direct even een in 
korte schorsing toevoegen aan die motie. En we hopen dan op brede steun hier in de 
gemeenteraad. Het amendement hebben we al aangegeven was wat meer verstrekkend omdat de 
Roosendaalse Lijst terecht heeft aangegeven ja u haalt daar de Kadernota mee overhoop. Nou onze 
fractie denkt ook terecht omdat het huidige bestuur een aantal voorstellen doet, dat lijstje van a tot r 
of q met allerlei voorstellen om nieuw beleid. Ja SP maakt daar bijvoorbeeld terecht een opmerking 
over dat ten aanzien van zo’n project als WoonConnect ja daar vinden zij in die zin niets van. Ik hoor 
ook geen argumenten wat dat dan de meerwaarde is dan dat je blijkbaar tussen de grote jongens 
zou zitten. En ook hoor ik van de wethouder geen reactie op het feit dat we structureel iets minder 
vragen qua capaciteit ambtelijke organisatie, sportaccommodaties, Economisch Actieplan. Want 
nogmaals ik zie daar geen onderbouwing voor terug in de Kadernota waarom we dat nu zouden 
moeten regelen. Voorzitter, tot slot nog twee reacties op moties die ook nog voorliggen. De motie 
Biomineralenfabriek, voorzitter, ik ben geen wethouder maar die zou ik dan vanuit onze fractie toch 
op dit moment ook echt willen ontraden. Ik denk dat daar ook wel de drie O’s van toepassing op zijn 
onuitvoerbaar, onverstandig en vooral ook onverantwoord om daar nu inzicht in te verkrijgen en ja 
het zou gek zijn als je heel je onderhandelingspositie vrijgeeft mocht het komen tot  een juridische 
kwestie waarbij financiële consequenties gaan spelen. Maar nogmaals dat ga je nu niet verzoeken 
aan het college en het is de vraag of we dit ooit zouden moeten verzoeken aan het college, 
voorzitter. De laatste motie de motie op initiatief van de VVD, “Kwartiermakers permanente 
hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen”. Ja, voorzitter, ik ben vandaag als raadslid 
aangeschoven bij het Algemeen Bestuur, openbare vergadering van het Werkplein, dat heeft toch 
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wel mijn ogen geopend hoe de gemeentes, dus de verantwoordelijke portefeuillehouders omgaan 
met gemeenschappelijke regelingen. Ik denk ook dat dat hard nodig is dat we daar nog scherper 
inzitten en ik denk ook dat ieder voorstel die daaraan bijdraagt op onze steun kan rekenen. Dank u 
wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk even naar even naar meneer Beesems. 
Behoefte aan een tweede termijn? Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik ben u nog verschuldigd de onderbouwing voor het 
amendement. Landelijk gezien komt dit jaar 140 miljoen oplopend naar volgende jaren 210 miljoen 
extra vrij voor de zorg. Daarnaast wordt een bezuiniging van 40 miljoen teruggedraaid, staat in de 
Begroting van Minister Schippers en Staatssecretaris Van Rijn. Op het eerste ook lijken deze grote 
bedragen deels voor verpleegtehuizen, maar in de tekst is duidelijk aangegeven waarvoor het 
bedoeld is. Enerzijds is het de bedoeling dat er meer handen aan het bed komen. Het tegengaan 
van een antibioticaresistentie maar ook scholing en dagbesteding. Voor de Nieuwe Democraten de 
gelegenheid om de eenzaamheid aan te pakken. Steeds meer bestaat de behoefte om iets anders te 
krijgen dan een uurtje of drie voor een schoon of leefbaar huis. Nee een praatje, een luisterend oor, 
een bakkie troost een boodschap gezamenlijk doen. Dat maakt dat mensen eerder uit een isolement 
komen en vereenzaming wordt tegengegaan. Laat de mensen uit de zorg juist eens kijken waar 
behoefte aan is en geef ze de mogelijkheden om hier wat mee te doen. Mochten we deel geoormerkt 
geld komen voor de verpleegtehuizen dan is het zaak om te stimuleren dat intra- en extramurale 
zorg aan elkaar gekoppeld worden, de mensen van buiten zijn ook binnen welkom. Het niet-
geoormerkte geld kan rechtstreeks naar de middelen ter voorkoming voor de opheffing van de 
eenzaamheid. Ik begrijp de wethouder goed als hij zegt ik ontraad het omdat er staat “alle”. Ik wil 
hem graag tegemoet komen door het woordje “alle extra’s” uit het amendement te halen en met 
name de nadruk op te leggen dat meer geld besteed moet worden aan het tegengaan van het 
vereenzamen. Ik ben een stukje kwijt, ik ga het even halen…. Armoedebestrijding. Er zijn een hele 
hoop moties die gaan over het armoedebeleid. Mensen die leven in armoede moeten tegemoet 
gekomen worden met echt werk, echte inkomsten en een volwaardig meedoen aan de maatschappij. 
Alle plannen die vanavond gepresenteerd worden in moties en amendementen over dit onderwerp 
geven wij graag aan de wethouder mee als huiswerk voor zijn beleidsplannen. De Nieuwe 
Democraten willen niet vooruitlopen op deze beleidsplannen en we zullen straks alles op zijn waarde 
beschouwen. Waar we zeker niet in mee zullen gaan zijn de moties en amendementen die 
betrekking hebben op het tegengaan van de Biomineralenfabriek. Vanaf het begin af aan hebben wij 
samen met het CDA aangegeven dat het juridisch niet mogelijk is. In de woorden van de voorzitter, u 
schrijft geschiedenis, u roept het college op om tegen de wet in te gaan. Ook de moties en 
amendementen om te komen tot extra ontsluiting van Tolberg kunnen niet op onze steun rekenen. 
En hoewel wij denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden zien wij op dit moment niet de 
noodzaak van in.  Voorzitter, dat was het.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Ik kijk naar mevrouw Koenraad. Behoefte aan een 
tweede termijn? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik hoef geen hele tweede termijn. Het enige wat ik graag zou 
willen melden is dat motie 13 de Tiny Houses inmiddels ook ingediend wordt door de SP en D66. En 
dat is eigenlijk het enige wat ik nog zou kunnen vertellen. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dus daar wil ik het graag bij laten. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ik doe zo even een kort procedurevoorstelletje. Ik kijk even naar de 
wethouders. Behoefte een uwer aan een tweede termijn in antwoord op? Ik heb geen specifieke 
vragen gehoord maar ik vraag het maar even. Volstaan we met even een korte schorsing van vijf 
minuten dat al de wijzigingen, motie 4 en al de andere, meneer Yap, amendement van de heer 
Beesems om dat even kort te sluiten met onze griffie en dan delen we dat even rond want dan weten 
we precies waarover we straks gewijzigd gaan besluiten. Vijf minuutjes. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
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De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dames en heren, ik neem u even mee met een aantal wijzigingen. Volg mij 
even dan weten wij precies waarover we gewijzigd stemmen. We gaan eerst naar motie nummer 4, 
motie 4 gaat over onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten. U heeft ook alles 
rondgedeeld gekregen, de nieuwe? U heeft dat niet, o iBabs, laat gaan. Dan zal ik het even aan u 
vertellen. Dan moet u kijken naar het dictum nummer 1 daar staat nu nog in de motie 4 een 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het verhogen van de subsidie aan Stichting 
Paul enzovoort. En dat is, wordt gewijzigd in: “Een onderzoek te doen naar de behoefte en 
mogelijkheden en kosten van het verhogen van subsidie aan Stichting Paul”. U heeft hem? Dan is dit 
de gewijzigde motie 4 en die maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dan gaan we naar motie 
nummer 7, motie nummer 7 Meer Werk Op Maar Banen dan moet u kijken naar het dictum 2. Daar 
staat nu bij dictum nummer 2 de tekst bij de Begrotingsbehandeling 2018 hiertoe een voorstel aan 
de raad voor te leggen. En dat wordt gewijzigd in de volgende zin: “Bij de Begrotingsbehandeling 
2018 hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen en hierbij als dekking bijvoorbeeld de 
risicoreserve Sociaal Domein aan te wenden”. Daarin zit de wijziging van motie 7. En die maakt 
onderdeel uit van de besluitvorming. Ja, u heeft hem. Goed? We zijn er bijna hoor. Dan gaan we 
naar motie nummer 10 handelend over het investeren in het onderwijs en dan gaan we naar het 
dictum dat kent het huidige dictum sub1, 2 en 3 en daar wordt een 4e punt aan toegevoegd. En dat 
4e punt in dat dictum luidt: “De benodigde dekking te halen uit onder meer de reserves of het 
structureel meerjarig overschot”. Vier wordt dus toegevoegd wat betreft motie 10. Ja? Oké? Dan is 
die gewijzigde motie onderdeel van de besluitvorming. En dan tenslotte gaan wij nog naar een 
amendement dat is het amendement nummer 5 van de heer Beesems in het kader van bestrijding 
van eenzaamheid. U ziet nu nog staan onder het kopstukje bestrijding eenzaamheid de tekst “alle 
extra niet-geoormerkte” enzovoort en in het nieuwe amendement 5 wordt het woord “alle” geschrapt, 
dus dan wordt het “extra niet-geoormerkte ter beschikking komende gelden enzovoort, enzovoort”. 
Dat is het gewijzigde, meneer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel. De zin loopt voor geen meter als het zo is. Ik zou voorstellen en dat 
was mijn voorstel “alle extra” de twee eerste woorden eruit laten. Met andere woorden start het met 
“Niet-geoormerkte” .  
 
De VOORZITTER: Oké, dan luidt het gewijzigde amendement 5 nu en dan zal ik hem eventjes 
helemaal voorlezen dan weten we waarover we gaan stemmen. De tekst nu dus luidt “Niet-
geoormerkte ter beschikking komende gelden, conform de begroting voor volksgezondheid ter 
verbetering van de zorg in te zetten op activiteiten ter bestrijding van de eenzaamheid. 
Waarbij de verbinding gezocht moet worden tussen intra- en extramurale zorg”. Zo klopt die? U heeft 
hem ook allemaal? Ja? Dan is dat het gewijzigde amendement 5 en daarover gaan we het bij de 
besluitvorming hebben. Goed. Dan zijn wij toe aan besluitvorming en daar neem ik u als volgt in 
mee. We hebben dus drie stukken, we hebben de Kadernota, we hebben de Jaarstukken 2016 en 
de Bestuursrapportage 2017. Ik begin met het stuk waarover we het niet hebben gehad, maar het 
moet wel worden vastgesteld dat is de Bestuursrapportage 2017. Dus dat voorstel. Heeft een uwer 
behoefte aan een stemverklaring op dat raadsvoorstel? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor de Bestuursrapportage 2017? Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. Aldus.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het voorstel Jaarstukken 2016. Nu hebben we daar een 
amendement op die ziet op dat raadsvoorstel en dat is amendement nummer 3 en dat amendement 
heet “Storting bestemmingsreserve Ontsluiting Tolberg”. Dus amendement 3 wordt betrokken bij de 
Jaarstukken 2016. Wil een uwer een stemverklaring afleggen specifiek op het amendement nummer 
3? Daaraan heeft niemand behoefte. Dan gaan wij over dit amendement stemmen. Wie is voor dit 
amendement? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van 
GroenLinks, SP, Nieuwe Democraten, zo heb ik het goed gezien. Dan is het amendement aanvaard. 
En dat betekent dat wij nu gaan stemmen over het raadsvoorstel Jaarstukken 2016, aldus 
geamendeerd wat betreft de bestemmingsreserve Ontsluiting Tolberg. Over dat geamendeerde 
voorstel als zodanig nog een uwer behoefte om daar een stemverklaring over af te leggen? De heer 
Van Gestel? 
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De heer VAN GESTEL:  Ja, voorzitter, de fractie van de VLP kan instemmen met de Jaarstukken 
2016 met uitzondering van die middelen die uit de WMO zijn overgebleven en bestemd worden voor 
andere doeleinden dus wat dat betreft, dank u voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Anderen nog van u raad? Nee, oké. Dan gaan wij stemmen over nou ja 
het geamendeerde raadsvoorstel indachtig ook de opmerking van de fractie van de VLP. Wie is voor 
dit raadsvoorstel. Daarvoor, daar heeft u allen ja tegen gezegd. Bij unanimiteit geamendeerd 
aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan het laatste voorstel, de Kadernota 2018 ook 
gewoontegetrouw gaan wij eerst het hebben over de amendementen. De griffier en ik hebben even 
gekeken naar de doorwerking van de amendementen in zwaarte. Dat hebben we nu beschouwd op 
de financiële consequenties en dat betekent dat we een iets andere stemvolgorde hanteren dan de 
volgorde van indienen en van nummering van die amendementen. Waar we het eerst over gaan 
hebben is uw en ons amendement nummer 4 en dat amendement heet “Investeren in het onderwijs” 
over dat amendement gaan we als eerste stemmen, maar ook hier geldt weer een uwer behoefte 
aan een stemverklaring op dit punt? Meneer Emmen? 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Hoewel D66 natuurlijk het onderwijs een warm hart 
toedraagt en verdere investeringen daarin als een goede zaak ziet zijn wij niet bereid om geld te 
geven zonder dat er een concreet plan onder ligt dus kunnen we dit amendement niet steunen. Maar 
we zullen wel de gelijknamige motie gaan steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan gaan wij nu 
stemmen over amendement nummer 4. Wie is voor dit amendement. Daarvoor heeft gestemd, ja dat 
is ook democratie. Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Partij van de Arbeid. Het amendement 
is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar het tweede amendement ook weer in zwaarte en dat is het 
amendement nummer 1 en dat heet “Echt investeren in duurzame woningen - schrappen pilot 
WoonConnect”. Dat amendement dus nu aan de orde. Ook behoefte aan een stemverklaring op dit 
stuk een uwer? Niemand? Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor hebben gestemd de 
fracties van de SP en de Partij van de Arbeid. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan de derde op rij dat is ons amendement nummer 2 handelend over de 
“Fietsenstalling”. Ook hier behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie 
is voor amendement nummer 2? Daar heeft u met z’n allen ja tegen gezegd. Het amendement is 
aanvaard. Wat zeg je? GroenLinks toch ook? Ja. Oké.  
 
De VOORZITTER: En dan zijn wij tenslotte toe aan het gewijzigde amendement 5 “Meer uren voor 
de zorg ter bestrijding van eenzaamheid”. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? 
Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het gewijzigde amendement nummer 5? Daarvoor 
heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dat is dat, dan gaan wij nu eerst stemmen over het geamendeerde met die 
fietsenstalling, raadsvoorstel Kadernota 2018. Een uwer daarover graag nog het woord gewenst? De 
heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de VLP kan instemmen met de Kadernota 2018 met 
uitzondering van de middelen ad  4,1 miljoen euro voor de onderwijshuisvesting, maar daarvan akte.  
 
De VOORZITTER: Ja. De heer Yap? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de PvdA-fractie stemt niet in met de voorliggende Kadernota 2018 nu 
het voorstel nieuw beleid voorstelt die we op een aantal onderdelen niet kunnen steunen, wegens 
onder meer de aangewende dekking en onvoldoende onderbouwing wat dit voor Roosendaal zal 
opleveren. Wij hebben de raad ook andere keuzes voorgespiegeld, onder meer een prioriteit voor 
het Roosendaalse onderwijs en dat brengt ons tot de conclusie dat we de Kadernota zoals die nu 
voorligt niet kunnen steunen. 



 
 

Verslag raadsvergadering 13 juli 2017     pagina 31 

 
De VOORZITTER: Akkoord. Anderen nog van u raad? Niemand? Wie is voor het aldus 
geamendeerde raadsvoorstel Kadernota 2018? Daarvoor heeft u allen gestemd met uitzondering 
van de fractie van de Partij van de Arbeid en ook indachtig de opmerking van de heer Van Gestel. 
Het voorstel is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij tenslotte naar de moties en die doen we gewoon in volgorde van 
indienen. We beginnen met motie nummer 1 “Arbeidsmarktagenda”. Een uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor motie nummer 1? Voor motie 
nummer 1 hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de SP. Ja dat heb ik 
goed. De motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 dat gaat over “Sporten voor volwassenen met een krappe 
beurs”. Stemverklaring een uwer? Njet? Dan gaan wij uw oordeel vragen. Wie is voor motie nummer 
2? Daarvoor heeft u gestemd bij, nee, alle fracties met uitzondering van de fractie van de VLP. De 
motie is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 3 inzake “Harmonieën en orkesten”. Stemverklaring een uwer? 
Nee? Wie stemt voor motie nummer 3? Dat lijkt mij bij unanimiteit aanvaard. Dat is het geval. 
 
De VOORZITTER: Gewijzigde motie nummer 4 “Onderzoek voor meer geld voor jongeren die willen 
sporten”. Is er behoefte aan een stemverklaring? Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, GroenLinks gaat tegen deze motie stemmen omdat deze toch 
strijdig is met de motie die GroenLinks eerder heeft ingediend bij eerdere beraadslagingen over “Van 
vangnet naar uitweg”. GroenLinks wil graag juist naar de uitweg zoeken en niet het vangnet 
uitbreiden. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, mevrouw Koenraad geeft aan wat de PvdA ook zou zeggen dus 
vandaar dat wij ook niet instemmen met deze motie. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van deze raad? De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Wellicht ten overvloede, voorzitter, maar als stemverklaring dat wij 
inderdaad onderzoeken niet ondersteunen in deze dus daarom tegen dit voorstel zijn.  
 
De VOORZITTER: Oké, anderen nog?  Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de gewijzigde 
motie 4. Daarvoor hebben gestemd al de fracties met uitzondering van de fracties van GroenLinks, 
Partij van de Arbeid, VLP de motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 5 “Onderzoek structureel meer geld voor mbo-studenten”. Een 
uwer behoefte aan een stemverklaring? Mevrouw Koenraad? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, eigenlijk dezelfde  stemverklaring als bij motie 4, dus die ga ik 
niet nog een keer geven. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, idem dito. 
 
De heer YAP: Voorzitter, gelet op de woorden van de wethouder achten wij deze motie overbodig en 
zullen de motie daarom niet steunen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Idem aan onze vorige stemverklaring, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja. Oké anderen nog? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de motie 
5? Al uw fracties met uitzondering van de fracties van de VLP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en 
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D66 en…wat is er? En de Nieuwe Democraten. Dat is goed. Maar de motie is aangenomen. Toch? 
Ja. 
 
De VOORZITTER: We zijn er bijna hoor. Motie nummer 6 “Meer inzicht in financiële consequenties 
uitvoering motie Omgevingsvergunning Biomineralenfabriek”. Een uwer behoefte aan een 
stemverklaring? Meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter het standpunt van de VLP omtrent de Biomineralenfabriek is 
helder, klip en klaar. Wij hadden veel liever gezien dat er alvast een bestemming of een voorziening 
was getroffen, om eventueel in een later stadium daar financiële consequenties uit te dekken, die er 
overigens nu al zijn met natuurlijk de second opinion. Laten we die dan ook afwachten en daarna 
samen weer verder de draad oppakken om met elkaar gestalte te doen aan onze opvattingen. Dank 
u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niet? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
motie nummer 6? Daarvoor hebben gestemd de fracties van SP en D66. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Gewijzigde motie nummer 7 “Meer Werk Op Maat-banen”. Wil een van u een 
stemverklaring afleggen? De heer De Regt? 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn voorstander van de Werk op Maat-banen maar 
we kunnen niet instemmen met de gekozen dekking of de financiering hiervan. Dus, wanneer deze 
motie niet aangenomen wordt dan verzoeken wij de SP om bij de begrotingsbehandeling met 
hetzelfde voorstel te komen maar dan met een andere dekking. Dus wij gaan nu niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Wie is voor de gewijzigde motie 
nummer 7? Daarvoor hebben gestemd ja alle fracties met uitzondering van de Roosendaalse Lijst en 
D66. Ik kijk even naar mevrouw Koenraad. Dan is de motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 8 “Kwartiermakers permanente Hoorcommissie 
Gemeenschappelijke Regelingen”. Wil een uwer daarover het woord? Nee? Wij gaan stemmen? Wie 
is voor deze motie nummer 8? Daarvoor bent u bij unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 9 “Regenboogzebrapad”. Iemand het woord gewenst? Niemand? 
Wie is voor motie nummer? Ook bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Gewijzigde motie nummer 10 “Investeren in het onderwijs”. Behoefte aan een 
stemverklaring een uwer? Nee? Wie is voor de gewijzigde motie nummer 10? Daarvoor hebben 
gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, D66 en VLP. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 11 “Buurtrechten”. Behoefte aan een stemverklaring een uwer? 
Wie is voor deze motie nummer 11? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de 
Arbeid, GroenLinks, D66 en Nieuwe Democraten. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 12 “Extra inzetten op verkleinen van het aantal 
uitkeringsgerechtigden en woningaanbod ouderen”. Behoefte aan een stemverklaring een uwer? 
Meneer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten hebben goed geluisterd en dat 
het herijken van de bestemmingen in de raad bij de bestuursperiode komt. We zullen daar ook zeker 
op terugkomen. Ook hoorden wij dat niet alle stortingen structureel zijn, dat wil zeggen dat er een 
aantal wel zijn en daar zullen we gebruik van maken. De Nieuwe Democraten blijven strijden voor 
werken, wonen en onderhoud in grijs en groen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niet? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
motie nummer 12? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. De motie is 
verworpen. 
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De VOORZITTER: Motie nummer 13 “Tiny Houses op Stadsoevers”. Een uwer behoefte aan een 
verklaring hieromtrent? Nee? Wie is voor deze motie nummer 13? Daarvoor heeft u gestemd bij 
unanimiteit. De motie is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie, nog even we kunnen zo de gordijntjes uitzoeken, motie nummer 14 “Bomen 
en groen voor gezondheid en welzijn”. Een uwer een behoefte aan een stemverklaring op dit punt? 
Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor motie nummer 14? Daarvoor hebben gestemd de fracties 
van GroenLinks, VLP, D66, Partij van de Arbeid, VVD. Ik kijk even naar de griffier. Met 12 voor en 18 
tegen is deze motie verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 15, nog even hoor wij zijn er zo. Motie nummer 15 “Sterke 
preventieve jeugdzorg door sterke verbinding onderwijs”. Een uwer behoefte aan het woord hierover? 
Het woord hierover willen? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor motie nummer 15? Daarvoor 
hebben uw allen, unanimiteit. Ja, bij unanimiteit aanvaard.  
 
4. Sluiting 

De VOORZITTER: Dan zijn wij door de raadagenda heen. Dan wens ik u allen voor wie het 

aanbelangd een prettig zomerreces. Ik spreek u voor wie komt u zaterdagmiddag nog wel wat 

stichtelijker toe, laten we dat nu maar niet doen op dit late uur. Dat komt dan wel goed. Ik sluit  de 

raadsvergadering.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 14 

september 2017 

 

De griffier,                                                         De voorzitter, 


