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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 13 OKTOBER 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
a. Voorstel 42 Benoeming en beëdiging raadslid namens de fractie van de SP 
b. Voorstel 43 Benoeming en beëdiging raadslid namens de fractie van de VVD 
 
2. Vaststellen raadsagenda 
- Interpellatieverzoek D66 – vragen Stadskantoor 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
    22 september 2016 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 44 Samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West- Brabant  

    (o.b.v. de resultaten van de evaluatie) te continueren. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 45 Benoeming wethouder Van Poppel als lid Algemeen Bestuur GROGZ (GR 
    Openbare Gezondheidszorg West-Brabant) 
b. Voorstel 46 Benoeming lid Commissie Binnenstad en Auditcommissie  
 
7. C-CATEGORIE 
a. O91-2016 Vragen Nieuwe Democraten – Tapijtschade Nieuwe Markt 
b. 0104-2016 Vervolgvragen Nieuwe Democraten over ellende van scheve stoeptegels en 0114- 
    2016 Vragen Nieuwe Democraten – Kapotte fietspaden 
c. 0118-2016 Vragen Nieuwe Democraten – Onkruidbestrijding 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

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

(SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  

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

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

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

(D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. 

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

C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), 
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A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe 

Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig:  

Mevrouw C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks). 

De heren: E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst). 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen dan stel ik voor dat, dat wij 
beginnen met de raadsvergadering die bij deze is geopend. Welkom aan u allen. Ik meld even 
vanavond afwezig de leden mevrouw Koenraad, de heren De Regt, Missal. En de heer Matthijssen 
daar nemen wij vanavond afscheid van. Hij is er vanavond om persoonlijke redenen niet en de griffier 
en ik zullen van hem namens u op een ander moment wat gepast afscheid, afscheid nemen. Dat in 
het kader van de opening. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij nu over tot het benoemen en beëdigen van een tweetal raadsleden. 
Eén raadslid namens de fractie van de SP door het, de overstap van de heer Van Poppel van raadslid 
tot wethouder. En de fractie van de VVD het nieuwe raadslid ter opvolging van de heer Matthijssen. 
Namens de fractie van de SP wordt dat mevrouw Heessels. Daar zou ik mee willen beginnen. 
 
a. Voorstel 42 Benoeming en beëdiging raadslid namens de fractie van de SP 
De VOORZITTER: Voor deze vergadering is de Commissie ter beoordeling van de Geloofsbrieven 
bijeen geweest bestaande uit de heren Heeren, Yap en Aygün. De heer Aygün is voorzitter van deze 
Commissie en ik wil dan u graag uitnodigen om de bevindingen van de Commissie met betrekking tot 
de Geloofsbrieven van mevrouw Heessels om die aan de raad te presenteren. Nee, doe eerst 
mevrouw Heessels. Doen we daarna de heer, de heer Boons. 
 
De heer AYGUN: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de Raadscommissie Geloofsbrieven bestaande 
uit de heer Yap, de heer Heeren en ondergetekende hebben de Geloofsbrieven en verder bij de 
Kieswet gevorderde stukken ingezonden door mevrouw Heessels ontvangen en in orde bevonden. De 
Commissie rapporteert de gemeenteraad van Roosendaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft 
onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat mevrouw Heessels voldoet aan alle in de 
gemeenteraad gestelde eisen. De Commissie adviseert daarom tot haar toelating tot de 
gemeenteraad van Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Ik kijk even naar u raad of er nog vragen aan de 
Commissie, de Commissievoorzitter. Dat is niet het geval. Dan voor dit moment dank ik u en uw 
Commissie hartelijk en dan zou ik mevrouw Heessels willen vragen om naar voren te komen voor het 
afleggen van de belofte. En ik vraag u raadsleden voor zover dat mogelijk is te gaan staan.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Heessels, ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden 
rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn 
aan de Grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten… << geluid valt weg>>. 
 
De VOORZITTER: Goed hetzelfde stramien is gevolgd ten behoeven van het voorstel om de heer 
Boons te benoemen tot lid van de raad. Ook hier weer dezelfde Commissie met ook dezelfde 
voorzitter, de heer Aygün, als u uw bevindingen wilt delen met de raad.  
 
De heer AYGUN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook zoals u vermeld dezelfde Commissie heeft de 
bescheiden de Geloofsbrieven en de verdere bij de Kieswet gevorderde stukken die ingezonden zijn 
door de heer, door de heer Boons bestudeerd, deze hebben wij in orde bevonden. Wij kunnen u 
adviseren tot toelating van de heer Boons tot de gemeenteraad van Roosendaal.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ook aan u raad nog vragen aan de Commissie omtrent het onderzoek 
naar de heer Boons, de Geloofsbrieven. Dat is niet, niet het geval. Dan verzoek ik de heer Boons naar 
voren te komen. Hij zal de eed afleggen en ik vraag u raad ook te gaan staan. 
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De VOORZITTER: Ik ga de vergadering voor een poosje schorsen en dan als dan mevrouw Heessels 
en de heer Boons misschien hier vooraan, dat is wat makkelijker in de logistiek en dan kunnen wij de 
twee nieuwe collega’s feliciteren.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor een korte onderbreking. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, wij hervatten de vergadering. 
 
2. Vaststellen raadsagenda 
De VOORZITTER: Aan de, aan de orde is het agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. 
Zoals u allen weet is een interpellatieverzoek binnengekomen van de fractie van D66 omtrent vragen 
Stadskantoor. Zoals u weet moet een verzoek tot interpellatie in stemming worden gebracht en de 
meerderheid, helft plus één is tenminste nodig om die interpellatie toe te voegen aan de agenda. Ik zal 
eerst vragen of u kunt instemmen met het behandelen van de interpellatie vanavond. En dan zal ik u 
een voorstel doen onder welk agendapunt we dat het beste kunnen scharen. Voor nu dus de vraag 
wie stemt in met het houden van bedoelde interpellatie. Ja, dat is bij unanimiteit als ik het goed, goed 
zie. Dan stel ik voor dat we de interpellatie aan het eind van de agenda zetten en dan agendeer ik 
hem onder agendapunt 7 Dirk, 7.d. dat we daar en dan de interpellatie zullen doen. Akkoord zo? 
Anderen nog van  raad omtrent de agenda? Niemand anders? Dan gaan we het vanavond langs deze 
lijn doen. 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
    van 22 september 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 22 
september jongstleden. Er zijn bij de griffie geen amendementen op de tekst binnengekomen. Mag ik 
er van uitgaan dat u deze besluitenlijst ongewijzigd vast kunt stellen? Dat is het geval.  
 
4. Afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen, actielijst en motielijst en lijst 
    ingekomen stukken. 
De VOORZITTER: Agendapunt 4. 
 
a. Lijst van aan u raad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: 4.a lijst van aan de raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen met de 
afhandeling zoals is voorgesteld. Dat kunt u. Dan gaan we dat zo voor u doen. 
 
b. Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan de afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Agendapunt 4.b. Ik 
loop het even snel na. Dan beginnen we met het beleidsterrein bestuur. De VLP technische vragen 
biomineralenfabriek. Geen aanvulling? Dezelfde fractie afvaldump Philipslaan. Geen aanvulling. 
Dezelfde fractie technische vragen biomineralenfabriek in relatie tot ecologische hoofdstructuur geloof 
ik dat dat is. Nee, geen aanvulling. De fractie van de Nieuwe Democraten stamlijnen Borchwerf. Niet? 
Dezelfde fractie verkoopprocedure Laan van Henegouwen. Niet? Wederom de Nieuwe Democraten 
inzake bouwen en parkeren? De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor de antwoorden. Het heeft ons een 
beetje verrast dat in de krant staat dat de ontwikkelaar ervoor gekozen heeft om te stoppen in verband 
met risico’s ten aanzien van procedures richting het parkeren. En in de beantwoording zegt de 
wethouder dat er geen enkel risico is op dat vlak. Is hierover met de ontwikkelaar contact geweest of 
kan dat gelegd worden, want we zouden het toch wel jammer vinden als deze ontwikkeling daar 
daardoor nu te lang stil blijft liggen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Nee, er is nog geen contact gelegd met de ontwikkelaar. 
Maar we zullen dat doen.  
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De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van de VVD inzake het voetpad 
Zundertseweg. De Roosendaalse Lijst aanpak werkloosheid. Ja, de heer, ik moet even na die 
vakantie weer wennen, natuurlijk de heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Hoe kan ik het, hoe kan ik het vergeten. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nee. Bedankt voor de beantwoording en ook fijn om te horen dat de 
methode wordt overgenomen, we zijn wel even nieuwsgierig als Roosendaalse Lijst in welke wijk zeg 
maar de pilot wordt gedraaid en vanaf wanneer.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, we zijn met de voorbereidingen bezig. We gaan kijken in welke wijk 
de werkloosheidscijfers het hoogst zijn en die wijk die willen we als, eigenlijk als pilot naar voren 
schuiven. Wanneer? Zodra de voorbereidingen klaar zijn om alles goed in te regelen. U snapt dat we 
daar ook mensen voor nodig hebben, maar ik hou u op de hoogte. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Roosendaalse Lijst inzake beleef het rondom de Tolbergvijver. De heer 
Van Broekhoven.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de beantwoording van deze vragen 
waren heel erg procesmatig. De Roosendaalse Lijst is nog wel even benieuwd hoe de wethouder zelf 
aankijkt tegen het idee om meer beleving rondom de Tolbergvijver toe te voegen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Nou, zoals we dat ook in andere situaties doen. Wij gaan in op dit soort 
verzoeken als mensen ons benaderen en zelf met een plan van aanpak komen en voldoende 
draagvlak in de buurt hebben. Dus wij willen best met de initiatiefnemers in overleg en vervolgens 
gaan we dan kijken of zaken haalbaar zijn of niet.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De fractie van de VLP inzake Bergrand 230. Aanvulling? Niet het 
geval. De fractie van de VVD oplossing beschadigd wegdek. Nee? VLP biomineralen ammoniak 
uitstoot. Nee? Fracties van D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks inzake postcodezorg in de 
jeugdpsychiatrie. Ja? De heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Korte aanvullende vraag aan de wethouder. Kan ik uw 
beantwoording “nee wij kennen deze problematiek niet” op de vraag of alle kinderen en jongeren die 
dit jaar binnen de gemeente Roosendaal met gegronde redenen een beroep doen of gedaan hebben 
deze zorg gekregen hebben. Kan ik dat interpreteren als dat inderdaad alle jongeren de zorg 
gekregen hebben?  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Jazeker, zo is het antwoord bedoeld.  
 
De VOORZITTER: De VVD inzake overlast pizzadozen en ander afval. Nee? Roosendaalse Lijst 
netwerkstructuur HetPunt. De VLP verpaupering wijk Burgerhout Fatima. Nee? VLP aanblik Emile van 
Loonpark. Nee? Partij van de Arbeid doe wat werkt stop met wat dat niet doet. Mooie titel trouwens, 
maar overigens niet. En de VVD, lees ik hier, overlast bomen Engelselaan. Niet. Dan gaan wij naar 
het beleidsterrein omgeving. De Roosendaalse Lijst inzake de camperplaatsen. Niet. De Nieuwe 
Democraten inzake weerstandscapaciteit. Nee? De fractie van het CDA attentie voor de 
buurtpreventie. Niet.  VLP parkeren op zondag. De heer Hertogh.  
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel voor de beantwoording van onze vragen, die voor de 
fractie van de VLP ronduit teleurstellend was. En ook niet geheel juist. En wij zullen dan de vragen 
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over het parkeren op zondag dan ook dooragenderen naar de Commissie en begeleiden met een 
motie. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: We nemen daar, we nemen daar kennis van. Akkoord. De fractie van de Nieuwe 
Democraten pilot reguleren mengvormen winkel-horeca. Nee? De VLP overlast, drugsoverlast 
Kalsdonk/Kroeven. Nee, op dit? Partij van de Arbeid peuterspeelzaalwerk vanaf 2017. De heer Yap? 
 
De heer YAP: Heeft de wethouder een op, update naar aanleiding van het antwoord op vraag 3? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, laat me zo zeggen. De besturen zijn op dit moment druk met elkaar 
in overleg en ik verwacht zeer spoedig een besluit. Dat is de update.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Fractie van de VVD concurrentie. Nee? Roosendaalse Lijst 
Roosendaal wielergemeente. Nee? Dezelfde Roosendaalse Lijst onzekerheid situatie Norbertus-
Gertrudiscollege. De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij willen graag van de wethouder nog 
even weten, want in de beantwoording staat, staan veel contactmomenten genoemd. Daar staat onder 
andere dat in november informatiemarkten worden georganiseerd voor ouders met precieze informatie 
over de start van de brugklas. Maar naar onze mening zit daar niet de zorg van de ouders, dat zit met 
name op een stuk onderwijsaanbod en consequenties van huisvesting. Wordt er op die avond ook die 
duidelijkheid gegeven en zo niet wanneer dan wel.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, wat ik van het OMO-bestuur heb begrepen dat er die avond ook 
duidelijkheid gegeven wordt over de toekomstige situatie, want het is ook bekend dat ouders behoefte 
hebben om dat, dat te horen en de rector zal die avond ja in ieder geval dat vooruitzicht aan de ouders 
bieden. En daarnaast vindt er een informatiemarkt plaats hoe kinderen in kunnen stromen vanaf 1 
september 2017.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De fractie van de SP inzake spoorwegveiligheid. Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, daar zijn inmiddels aanvullende vragen over, voor, voor gesteld. Die 
zijn vandaag bij de dagmail verspreid.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dan de fractie van de VVD omrijden goederentreinen. Nee? SP 
biomineralenfabriek op industrieterrein Moerdijk. Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Voorzitter, wij vonden de beantwoording van deze vragen toch 
enigszins bedroevend. En wel omdat het hier over een heel serieus onderwerp gaat en ja de komst 
van een varkensmestverwerkingsbedrijf dichtbij een woonwijk. En ja het college heeft wel contact 
gezocht met de directeur van het havenschap Moerdijk maar de SP heeft gevraagd om een 
bemiddelingspoging te doen bij de directeur van de ZLTO maar daar is geen contact gezocht. Dus ja 
aan het college te vragen waarom is er niet eventjes gepoogd om te kijken van of er toch enigszins 
een bemiddelingspoging mogelijk zou zijn.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Het is natuurlijk aan de initiatiefnemers van een initiatief om 
een keus te bepalen waarom ze waar willen zitten. En de reden waarom ze willen zitten waar ze willen 
zitten is omdat ze dan gebruik maken van de restwarmte van een ander. Dus dat is buitengewoon 
interessant en dat missen ze allemaal op een andere plek, dus ze hebben zelf gekozen om hier te 
zitten omdat het bestemmingsplan ook toeliet wat ze willen gaan doen.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dan de fractie van de VLP inzake de weekmarkt. Meneer Hertogh. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 13 oktober 2016     pagina 6 

De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Dank voor de beantwoording die geheel past in de visie 
van de VLP, geen verplaatsing weekmarkt naar Kloosterstraat op het parkeerterrein van het Emile van 
Loonpark zoals Riek Bakker voorstelde. Onze aanvullende vragen, voorzitter, komt voort uit het 
succes van de huidige marktopstelling. Waarom telt de mening niet van de horeca en winkeliers van 
de Markt en de Dokter Brabersstraat. Horeca wil liever de markt behouden dan de ijsbaan. Dank u 
wel.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, zo zie je maar weer dat een jaar later de vragen anders zijn. Vorig jaar om deze 
zelfde tijd vond de VLP dat ze tegen verplaatsing waren van de weekmarkt. Dus met andere woorden 
ze moesten op de Nieuwe Markt en blijkbaar een jaar later zien ze dat anders. Ja, de kooplieden 
willen daar niet blijven staan, dat is helder.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Fractie van de VVD inzake kunstgras. Nee. VLP overdracht 
machinaal onderhoud velden aan de verenigingen per 1 januari 2017. Nee. VLP besluit Stadskantoor. 
Ja. De heer Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Met veel verrassing hebben wij de antwoorden 
gelezen. Enerzijds dank voor de transparante antwoorden, anderzijds was het erg summier. Ja, dat 
noopt tot aanvullende vragen, maar zojuist besloten om dat toch schriftelijk te doen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Nou ja, u zou ook de interpellatie kunnen gebruiken om dan uw vragen meteen 
kwijt te kunnen. 
 
De heer VAN GESTEL: Als u mij dat toestaat. 
 
De VOORZITTER: Dat is wel zo proceseconomisch. Akkoord, dan denk ik dat voor nu u dit niet hoeft 
te beantwoorden dat komt straks terug. Fractie van de Nieuwe Democraten inzake kunstgras. De heer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Is de conclusie nu juist dat dat rubber inderdaad wordt 
weggehaald en dat er dus alternatieven gaan komen. En wat zijn dan de kosten daarvan? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, ik heb u laten weten dat ik binnen drie weken met een voorstel kom.  
 
De VOORZITTER: Ja, akkoord. En dan als laatste in deze rij de fractie van de VLP inzake het 
thuisbezorgen paspoorten. De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, enorm verheugd, voorzitter, op uw antwoorden. Eén vraag rest ons dan 
eigenlijk als we die antwoorden lezen. Op het moment dat we over kunnen gaan op het verlenen van 
die dienstverlening gaat dan ook groots de tamtam vanuit de gemeente of zegt u nou ik ga het eerst 
aanzien in een soort testperiode om er ervaring mee op te doen. 
 
De VOORZITTER: Nou, in het algemeen geldt dat als wij als de wetgeving daar is dat wij het invoeren, 
dan hoeft dat niet met bij wijze van pilot want die hebben we nu in het land. Dus dan kunnen we het 
beste eruit halen en dan gaan wij langs onze geëigende communicatiekanalen dat ruim bekend 
maken in de gemeente. Absoluut. Ja? Oké. Goed dan zijn wij door deze categorie antwoorden heen. 
  
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4.c dat is de actielijst en de motielijst. Zijn er op- of aanmerkingen 
ten aanzien van de actielijst? Niet? En eenzelfde vraag stel ik omtrent de motielijst. Kunnen we daar 
kennis van nemen naar de stand van heden. U weet het komt elke maand weer terug in de actualiteit. 
Akkoord zo? Dan is dat voor kennisgeving aangenomen.  
 
 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 13 oktober 2016     pagina 7 

5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 44 Samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West- Brabant 
    (o.b.v. de resultaten van de evaluatie) te continueren. 
De VOORZITTER: Dan categorie agendapunt 5 de hamerstukken dat handelt agendapunt 5.a. over 
de samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant op basis van de 
resultaten van die evaluatie om die samenwerking met de Commissie te continueren. Eén uwer een 
stemverklaring op dit punt, ondanks dat het een hamerstuk is. Dat is niet het geval. Dan hebben wij 
conform besloten.  
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 45 Benoeming wethouder Van Poppel als lid Algemeen Bestuur GROGZ 
    (GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant) 
De VOORZITTER: Agendapunt 6 inzake het voorstel 6.a. de benoeming van wethouder Van Poppel 
als lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling OGZ en OGZ staat voor 
Openbare gezondheidszorg West-Brabant. Wil één uwer daarover het woord? Dat is niet het geval. Ik 
stel dan voor dat wij bij handopsteken de heer Van Poppel benoemen en dan hoeft dat niet schriftelijk 
met een rondje. Ja, u stemt daarmee in. Aldus. En dan feliciteren wij de heer Van Poppel met deze 
nieuwe baan erbij. Zeer eervol, zegt de heer Lok en dat is ook zo.   
 
b. Voorstel 46 Benoeming lid Commissie Binnenstad en Auditcommissie  
De VOORZITTER: Agendapunt 6.b dat knippen we even in twee, in twee delen. Eerst gaat het over de 
benoeming van een lid in de Commissie Binnenstad. U weet dat door het neerleggen van het 
raadslidmaatschap van mevrouw Derks haar lidmaatschap van de Commissie Binnenstad is 
beëindigd. Met haar vertrek is niet alleen in de Commissie Binnenstad maar ook in de Auditcommissie 
een vacature ontstaan en daar gaat nu in worden voorzien. Ik begin even bij de Commissie 
Binnenstad, daar heeft zich één kandidaat, de heer Klaver, zich kandidaat gesteld. Omdat het een 
enkelvoudige voordracht is zou ik ook net als in het geval bij de heer Van Poppel willen vragen of dat 
bij handopsteken door u kan worden aanvaard om de heer Klaver te benoemen als lid in de 
Commissie Binnenstad. U bent daarmee akkoord? Dat is het geval. Aldus besloten en ook felicitaties 
op dit punt aan de heer Klaver.  
 
De VOORZITTER: De Auditcommissie daar hebben zich wel kandidaten, meervoud, gemeld. Dat 
gaan we dus wel schriftelijk doen, omdat het ook hier over personen gaat. Twee kandidaten hebben 
interesse getoond om toegelaten te worden tot lid van de Auditcommissie. Dat zijn de heren Boons en 
de heer Emmen. Wij brengen nu, delen nu de zogeheten stembriefjes uit en ik wil u vragen om de 
kandidaat van uw keuze om die naam te omcirkelen dan zal het formulier weer worden opgehaald en 
dan zullen wij zometeen de uitslag bekend maken.  
 
De VOORZITTER: Er zijn 32 stemformulieren ingeleverd en ik zal nu hardop voorlezen per formulier 
wie is omcirkeld en dat is dus de keuze van betrokkene om die, dat raadslid te benoemen in de 
Auditcommissie.  
De heer Emmen. 
De heer Boons. 
De heer Emmen. 
De heer Emmen. 
De heer Emmen. 
De heer Boons. 
De heer Emmen. 
De heer Emmen. 
De heer Emmen. 
De heer Boons. 
De heer Emmen. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Emmen. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
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De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Emmen. 
De heer Emmen. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
De heer Boons. 
En tenslotte de heer Boons. 
We gaan even tellen. Met 21 stemmen voor de heer Boons en 11 stemmen voor de heer Emmen is de 
heer Boons benoemd tot lid van de Auditcommissie. Gefeliciteerd.  
 
7. C-CATEGORIE 
a. O91-2016 Vragen Nieuwe Democraten – Tapijtschade Nieuwe Markt 
De VOORZITTER: Wij gaan door naar agendapunt, agendapunt 7, 7.a vragen Nieuwe Democraten 
inzake tapijtschade Nieuwe Markt. En wie? Meneer Schijvenaars het woord. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Allereerst waardering voor de harde werkers op de 
Nieuwe Markt want er wordt voortvarend gewerkt en het lijkt er allemaal heel mooi uit komen te zien. 
En daarom hebben opnieuw voor miljoenen euro’s geïnvesteerd in de Nieuwe Markt en het is 
langzamerhand misschien wel de duurste plek van Roosendaal. En van het verleden moeten we leren 
en voor de toekomst moeten we er samen het beste van hopen, maar in het heden komt dat wel 
samen. We weten nu hoe belangrijk het is om de goede dingen te doen en vooral ook om de goede 
dingen goed te doen in één keer. Een kleine schade is zo hersteld met weinig tijd en geld. Dit in 
tegenstelling tot grote ingrepen als het onderhoud en beheer verwaarloosd is en daar weten we 
inmiddels alles van. We weten hoe dat werkt met het onderhoud van onze eigen auto, het 
schilderwerk aan huis ja of het onderhoud aan de tuin. En waarschijnlijk over ruim een maand zal de 
Nieuwe Markt feestelijk worden heropend en zal het plein er ook spic en span bijliggen 
kwaliteitsniveau A+. En dat is goed voor Roosendaal en laten we daar met elkaar ook trots op zijn. 
Maar vooral laten we trots blijven en dat betekent dat diezelfde Nieuwe Markt er ook spic en span bij 
moet blijven liggen op het niveau zoals dat nu wordt opgeleverd. Dus ook vanaf 2017 moet de Nieuwe 
Markt in het reguliere onderhoud en beheer worden meegenomen. En laten we nou niet de fout 
maken dat iets wat schoon heel en veilig is dat dat ook vanzelf schoon, heel en veilig zal blijven. Het is 
aan ons de gemeenteraad om daarvoor duidelijke kaders te stellen. En binnen die kaders zal dan het 
college het werk doen aan onderhoud en beheer. In de beantwoording op onze vragen zegt het 
college nadrukkelijk dat ze zich zal houden aan de kaders van de gemeenteraad en dat is dus 
onderhoud en beheer op niveau B. En dat betekent dus dat je dan jarenlang kunt wegkijken, want het 
voldoet nog steeds jarenlang aan kwaliteitsniveau B. Maar willen we dat? Nou, ja fijn die aandachtige 
luisteraars. Ja. Maar willen we dat? Of zeggen we met elkaar we gaan de kaders aanscherpen en we 
gaan toch met elkaar afspreken juist gegeven de vele miljoenen investeringen om het inderdaad 
minimaal op niveau A te houden. Dat is onze verantwoordelijkheid als gemeenteraad en de Nieuwe 
Democraten nemen heel graag die verantwoordelijkheid. De extra kosten voor 2017 zullen relatief 
beperkt blijven, immers het wordt perfect opgeleverd. En voor de bescheiden extra kosten voor 
onderhoud en beheer die toch moeten worden gemaakt stellen wij voor dat hiervoor de Algemene 
Reserve wordt aangesproken. En voor de jaren daarna zal een dekking gevonden moeten gaan 
worden in de Begroting en daarvoor kan het college dan in de Kadernota 2018 ook voorstellen gaan 
doen, voorzitter. De motie, voorzitter, wil ik graag nu gaan indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Constaterende, inderdaad wat ik heb aangegeven de herinrichting Nieuwe 
Markt opnieuw miljoenen euro’s heeft gevergd en de bestrating en het groen opgeleverd gaat worden 
op kwaliteitsniveau A+ zijnde het visitekaartje van de stad. Overwegende dat het vigerende beleid 
vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2013 voor de binnenstad inhoudt een 
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basiskwaliteitsniveau ofwel niveau B. Van mening zijnde dat dat een enorme verspilling zou zijn als 
het kwaliteitsniveau Nieuwe Markt weer terug zou gaan naar niveau B. Concluderend dat het de 
gemeenteraad is die de kaders stelt binnen waarbinnen het college zorgt voor uitvoering. Besluit: 
Eén, na oplevering van de herinrichting Nieuwe Markt het vigerende beleid verbindend beheren zo 
wordt aangepast dat voor de compacte binnenstad gaat gelden kwaliteitsniveau A en voor de Nieuwe 
Markt in het bijzonder kwaliteitsniveau A+. Twee, het college deze beleidswijziging door gaat voeren in 
het huidige onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2014-2017 en voor incidentele dekking 
voor het jaar 2017 kan putten uit de beschikbare Algemene Reserves. Besluit, drie, het college bij de 
Kadernota 2018 komt met een voorstel tot structurele dekking voor aanpassing van dit beleid. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Tapijt Nieuwe Markt” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En mijn slotopmerking, voorzitter en ook vraag aan alle fracties is wat wilt 
u. Wilt u de Nieuwe Markt perfect in orde houden op A+ of vindt u dat het college zich kan verschuilen 
achter ons eigen beleid dat het terug mag naar niveau B. Ik hoor graag.  
 
De VOORZITTER: Dank. Een interruptie aan de heer Schijvenaars, meneer Hertogh? Ja? Ga uw 
gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel dat ik het vanaf deze plaats mag doen. Dat ik een vraag 
mag stellen aan de heer Schijvenaars omtrent de herinrichting Nieuwe Markt. Wij hebben daar best 
een prangende vraag over, omdat de VLP toch als enige partij vanaf begin af aan gezegd heeft wij 
willen de weekmarkten handhaven in de binnenstad en natuurlijk op de Nieuwe Markt. Ik heb 
daarstraks een andere vraag gesteld, maar wij zijn gewend van wethouder Lok dat hij dat meestal 
verdraait. De vraag, voorzitter, die we aan de heer Schijvenaars voor willen leggen. In uw inleiding van 
uw vragen over het tapijt vermeldt u ook er werden door de gebruikers van de Nieuwe Markt zware 
ijzeren pinnen door de bestrating geslagen met kapotte stenen tot gevolg. Mijn vraag aan u is hoe 
staat u tegenover het terugplaatsen van de koopmarkten naar de Nieuwe Markt en komt hiermede uw 
A+ niet in gevaar. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Ja, voordat meneer Schijvenaars antwoord geeft, ik wijs er wel op dat u nu wel een 
beetje wegloopt van het onderwerp van de motie, want het gaat over het zogeheten tapijt maar niet 
over de weekmarkt. 
 
De heer HERTOGH: Nee, voorzitter, maar het gaat over de herinrichting… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer HERTOGH: En het tapijt van de Nieuwe Markt. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, nee, ik begrijp het wel. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik zal niet ingaan op of wij voor of tegen de warenmarkt zijn op 
de Nieuwe Markt, maar ik ben wel blij met uw opmerkingen dat inderdaad hiermee wordt aangetoond 
dat er een serieus gevaar is dat straks toch weer gaat spelen het inslaan van grote pinnen, het met 
grote vrachtwagens weer kapot rijden van de stenen, de bestrating etcetera, etcetera. Nu weet ik, of 
nu denk ik te weten dat de gemeente er alles aan zal doen om dat te voorkomen. Maar ik hou er ook 
rekening mee dat absoluut schade gaat ontstaan. En dan komt precies de essentie van deze motie 
om de hoek kijken, want dan moet je dus zorgen dat zelfs bij de kleinste schade dat je gelijk een dag 
later dat herstelt. Want eenmaal een kleine schade, voorzitter, wordt automatisch een grote schade. 
En dat zie je moet kapotte stoeptegels, dat zie je met zwerfafval, dat zie je overal mee. Dus laten we 
alsjeblieft met elkaar zorgen dat zelfs het kleinste gaatje gewoon direct wordt gevuld. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, dank u wel. Dan lijkt mij het goed om even nu het antwoord, de reactie 
ook op de motie te vernemen van wethouder Schenk. Ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK:  Dank u wel, voorzitter. De Nieuwe Democraten de motie “Tapijt Nieuwe Markt”, 
allereerst kan ik zeggen dat ik het volledig eens ben met de conclusie die u trekt. De gemeenteraad 
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stelt de kaders vast. De financiële kaders worden altijd bij een Begroting vastgesteld. En omdat ik 
zomaar het vermoeden heb dat er nog meer moties gaan volgen om kwaliteitsniveaus te verhogen 
zou ik het zelf wel logischer vinden om een dergelijke discussie bij een Programmabegroting te 
behandelen. Bij punt 2 verwijst u naar onderhoudsprogramma OOR 2014-2017, maar het huidige is 
2016-2019. Maar ik neem aan dat u dat ook weet. En het inslaan van pinnen dat is echt niet meer 
nodig, dat doen wij nu ook al niet meer. Daar zijn speciale voorzieningen voor. Dat is mijn reactie. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. In tweede aanleg kijk ik even nog naar andere leden van de raad die 
het woord wensen. Dat is niet het geval. De heer Schijvenaars wenst u nog het woord? Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Het is de bekende vlucht naar voren. Daar moet straks maar 
weer over gesproken gaan worden. De verwijzing naar de wethouder dat het allemaal te maken heeft 
met geld, voorzitter, dat is een vervolgdiscussie. De primaire discussie is: Accepteren wij als 
gemeenteraad van Roosendaal het bestaande kader B voor de Nieuwe Markt. En ik moet helaas 
constateren dat ook door het ontbreken van elke termijn van andere fracties, dat men dat blijkbaar dus 
in Roosendaal goed vindt. Het mag gewoon terugzakken naar niveau B na zoveel miljoenen 
investeren, voorzitter. Wij vinden dat buitengewoon jammer dat wij als raad onze eigen 
verantwoordelijkheid over het stellen van kaders niet durven te nemen, voorzitter. En daarom zullen 
wij toch de motie wel gaan indienen, voorzitter. En we hopen dat u in ieder geval nog even kunt 
nadenken om die motie alsnog te gaan steunen.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de PvdA heeft wel een mening over dit onderwerp maar, ik denk, dat we 
in dit verband wel de woorden van de wethouder kunnen volgen. Omdat u een best wel ingrijpend 
financieel voorstel doet ook met die andere moties die nog niet zijn ingediend, maar die we wel 
verwachten dat die vanavond nog op de agenda komen te staan. En het is ook juist bij de Begroting 
kunnen we dat dan afwegen ook tegenover andere zaken die u eventueel niet wilt. Want dit kost meer 
geld, want op zich de aanpak fysieke leefomgeving is perfect. Ik denk dat volgens mij meer leden hier 
in de raad daar voorstander van zijn. Maar bij de Begroting kun je dan juist afwegen u wilt wat groen 
en grijs omhoog, het kwaliteitsniveau. Maar dat moet ten koste gaan van iets anders of u zegt 
bijvoorbeeld we zetten daar de overschotten voor in. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer YAP: Laten we daar dan bij de Begroting naar kijken. 
 
De VOORZITTER: Ja, niet zozeer een vraag maar een suggestie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, die suggestie daar hebben we uiteraard over nagedacht. Alleen 
wij vinden dat er eerst een discussie moet zijn over wat we willen met elkaar. En dan komt de 
discussie hoe we dat gaan doen en vooral ook hoe we dat gaan financieren. Maar als u nu met elkaar 
vast blijft houden aan het vigerende beleid dan zegt u als gemeenteraad van Roosendaal na een 
miljoeneninvestering vinden wij het prima als binnen het huidige beleid het college handelt zoals het 
handelt en het terug laat lopen naar B. dat vinden wij een enorme verspilling, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Oké. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En we zeggen ook in de dekking dat het ook meegenomen kan worden in 
de volgende OOR, waar de wethouder ook over sprak. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Niemand meer van u raad? Wethouder, dacht ik niet dat er in 
tweede termijn een vraag is gesteld aan u. Dan gaan wij stemmen, in stemming brengen motie 
nummer 1. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? De heer Hartogh? <verspreking 
Hertogh> 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, de motie “Tapijt Nieuwe Markt” gaat de VLP steunen te meer daar 
aangegeven is hier vandaag in de raad dat de Nieuwe Markt niet ontwricht wordt door allerlei pinnen 
en palen en dergelijke, dus wij gaan die motie van harte ondersteunen. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van… Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP vindt dat dit een motie is die met de Begroting meegenomen 
moet worden, dus wij gaan hem niet steunen vandaag.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad. Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
motie nummer 1? Voor die motie hebben gestemd de fracties van de Nieuwe Democraten en de VLP. 
De motie is verworpen. 
 
b. 0104-2016 Vervolgvragen Nieuwe Democraten over ellende van scheve stoeptegels en 0114-
2016 Vragen Nieuwe Democraten – Kapotte fietspaden 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 7.b  vervolgvragen van de fractie van de Nieuwe 
Democraten over de ellende van scheve stoeptegels en vragen van de Nieuwe Democraten inzake 
kapotte fietspaden. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Als u met mensen in Roosendaal spreekt dan zijn 
de klachten over de scheve stoeptegels en de kapotte fietspaden die zijn groot, voorzitter. Enkele 
maanden geleden in juli 2016 stemden Partij van de Arbeid, CDA, VLP, D66 en de Nieuwe 
Democraten in met een motie om het kwaliteitsniveau structureel te verhogen naar B. We kwamen 
toen vier stemmen tekort, want de Roosendaalse Lijst, SP, GroenLinks en Partij Verhoeven waren 
tegen. En eerder zijn er bedragen van 6 - 5 ton vrijgemaakt voor incidentele maatregelen. Maar nog 
steeds geldt het beleid van 2013 van het algemene kwaliteitsniveau C voor de centra de parken en 
ontsluitingswegen geldt dan niveau B. De afgelopen maanden regende het bij ons maar ongetwijfeld 
ook bij u klachten. En ook vele fracties hebben hun beklag gedaan over de slechte staat van 
onderhoud en beheer. En ja als de omgeving steeds verder verslechtert voelen ook steeds minder 
mensen zich geroepen om de eigen omgeving schoon, heel en veilig te houden. Dan zal het ook 
niemand verbazen dat de problematiek van het zwerfafval ook verder toeneemt daardoor. Kortom, het 
gaat van kwaad tot erger en wij ervaren dat allemaal elke dag. De oplossing ligt wat de Nieuwe 
Democraten betreft dus niet in incidentenpolitiek met extra impulsen van een paar ton of oproepen 
van fracties voor nog meer toezicht en handhaving. De oplossing ligt structureel in het op orde 
brengen van de basis en dat betekent extra kwaliteit met een schone, hele en veilige openbare ruimte 
zonder restafval en zwerfafval. En dat is een keuze die wij als gemeenteraad kunnen maken, moeten 
maken. En daarom komen wij ook nu met een voorstel om structureel het kwaliteitsniveau te gaan 
verhogen. En dat doen wij door het vigerende beleid verbindend beheren aan te passen tot het hogere 
kwaliteitsniveau en ja dat is in ieder geval een keuze die onze inwoners massaal en unaniem zullen 
omarmen. Maar de vraag is wat doet de politiek? Jaar in jaar uit houden wij dit pleidooi en jaar in jaar 
uit wijst de meerderheid het af met wisselende argumenten als zo erg is het niet. We doen al ons best, 
het geld is op, of het is niet het moment. En al deze argumenten kunnen de prullenbak in. Al jaren 
verdrinkt Roosendaal in het geld dat op de plank ligt in het Stadskantoor, vele, vele, vele miljoenen. 
Samengevat, financiële overschotten en maatschappelijke tekorten. Terwijl een schone, hele en 
veilige omgeving juist een kerntaak is van de gemeente. Maar de achterstand in onderhoud en beheer 
grijs en groen is inmiddels zo groot geworden dat we jaren nodig hebben om deze in te lopen. En 
daarom zeggen wij ook in onze motie dat uiterlijk 2020 over vier jaar dus het kwaliteitsniveau voor de 
centra, de parken en de ontsluitingswegen terug moet zijn op niveau A en B voor de rest. En dat 
betekent dat de komende jaren er miljoenen extra nodig zijn om jaarlijks te investeren en daarvoor kan 
structurele dekking worden gevonden in de Meerjarenbegroting 2018. En natuurlijk kan ook alvast een 
voorschot worden genomen op de overschotten in de Begroting 2017 waarvan wij begrepen hebben 
dat er een coalitie-afspraak is gemaakt of in de maak is om deze in de reserve te stoppen voor 
plannen waar vervolgens het college in november op de hei over gaat spreken. En dan eind dit jaar 
dat dan de uitgewerkte voorstellen naar de gemeenteraad komen voor het formele besluit ergens 
begin volgend jaar. Als dat waar is dan kunnen we natuurlijk de behandeling van de Begroting 2017 
gewoon schriftelijk afdoen, voorzitter. De motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Structureel verhogen kwaliteitsniveau, de gemeenteraad bijeen 13 oktober 
gehoord hebbende de beraadslagingen, constaterende dat er maatschappelijk en politiek een brede 
steun leeft voor een structurele verhoging van de kwaliteit onderhoud en beheer grijs en groen. 
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Overwegende dat er te veel scheve stoeptegels en slechte fietspaden zijn en er een overmaat aan 
onkruid groeit. Van mening zijnde dat een hogere kwaliteit van grijs en groen zorgt voor meer schoon, 
heel en veilig met de daarbij behorende positieve effecten op leefbaarheid, veiligheid en 
bereikbaarheid voor jong maar zeker ook oud. Concluderend dat een structurele verhoging van het 
kwaliteitsniveau gefaseerd dient plaats te vinden waarbij de diverse onderdelen in het grijs en groen 
ten opzichte van elkaar dienen te worden geprioriteerd. Besluit: Eén, het vigerende beleid verbindend 
beheren zo wordt aangepast dat uiterlijk 2020 gaat gelden kwaliteitsniveau A voor de centra, 
ontsluitingswegen en parken en kwaliteitsniveau B voor de rest. En het college bij de Kadernota komt, 
Kadernota 2018 komt met een voorstel tot structurele dekking hiervoor, voor aanpassing van dit 
beleid. En gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 heet “Structureel verhogen kwaliteitsniveau” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En tot slot, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, ja uw tijd is echt om, dat had u dan eventjes daarvoor moeten doen in… 
De wethouder Schenk, de reactie op de motie. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Ook in deze motie van de Nieuwe Democraten wordt 
gewezen naar hoger kwaliteitsniveau. Even los van de financiën verwacht ik dat iedereen in deze 
raadszaal wel een structureel niveau op A zou willen hebben, zoals we ook veel meer willen besteden 
aan armoedebestrijding, veel meer in willen zetten op het verminderen van werkloosheid. Het zijn 
allemaal discussies waar we allemaal heel veel meer aan zouden willen doen. Maar we moeten ook 
altijd realistisch zijn waar kunnen we de centen aan uitgeven die we hebben. En deze grote discussies 
die worden gevoerd bij een Begroting. U weet dat zelf ook. En ik zou ook adviseren om deze discussie 
bij een Begroting te voeren wanneer we zicht hebben op welke financiën we waarvoor gaan hebben 
en dan kun je ook alle aspecten naast elkaar leggen. Want het is niet allemaal en en en, die keuzes 
moeten gemaakt worden maar die moeten, denk ik, bij de Begroting gemaakt worden. 
 
De VOORZITTER: Dank u, wethouder. In tweede termijn van de zijde van u raad even de anderen 
nog dan de heer Schijvenaars behoefte aan om het woord te voeren? Niet het geval? Ik kijk even naar 
meneer Schijvenaars. Nog behoefte aan een tweede termijn? Dan gaan wij stemmen over deze motie 
nummer 2. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, de PvdA is het eens met de inhoud van deze motie alhoewel hij toch weer iets 
anders is dan door de Nieuwe Democraten en eerder ook door de Partij van de Arbeid is ingediend bij 
de Kadernota. Wij zullen toch niet instemmen of voor deze motie stemmen, omdat wij van mening zijn 
dat dergelijke moties thuishoren dan wel bij de Kadernota dan wel bij de behandeling van de 
Begroting waarbij je dan ook als fracties gaat afwegen wat je wel en niet kan doen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Anderen? Ja, de heer Raggers, stemverklaring. 
 
De heer RAGGERS: Ik kan volledig instemmen namens D66 met de stemverklaring van de PvdA. We 
nodigen de Nieuwe Democraten graag uit deze motie in te dienen bij de Begroting. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 
nummer 2? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten de motie is verworpen.  
 
c. 0118-2016 Vragen Nieuwe Democraten - Onkruidbestrijding 
De VOORZITTER: Agendapunt 7.c  vragen van de Nieuwe Democraten inzake onkruidbestrijding.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dat coalitie-afspraken zo ontzettend doorwerken zelfs in de 
behandeling van de agenda bij een gemeenteraadsvergadering, voorzitter. Dat is jammer en almaar 
weer dat naar voren vluchten. Ander moment, ik heb het daarstraks ook al aangegeven. Het zijn altijd 
weer argumenten om iets niet te doen. Onze verantwoordelijkheid is juist om iets wel te doen. En het 
argument van er is geen geld, voorzitter, dat hoor ik ook al jaren. Terwijl er gewoon 10, 20 miljoen op 
de plank ligt van het Stadskantoor. We verdrinken in het geld, maar we hebben niet het lef om het uit 
te geven, dat is het verhaal. Maar laten we dat ook gewoon zeggen tegen elkaar. En wat denkt u nu 



 
 

Verslag raadsvergadering 13 oktober 2016     pagina 13 

wat de kijkers thuis, misschien zijn het er maar twee en de mensen morgen in de krant lezen van de 
gemeenteraad van Roosendaal kiest er niet voor om de kwaliteit van het openbaar gebied structureel 
te verhogen. Hoe denkt u dat onze inwoners daarop gaan reageren, terwijl ze allemaal steen en been 
klagen over de slechte staat van onderhoud, het onkruid en het zwerfafval. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dan is de heer Schijvenaars met de PvdA toch van mening dat de pers 
vanavond dan als ze dat zouden publiceren niet goed hebben opgelet.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Wilt u dat dan nog eens even goed uitleggen? Wat hebben ze dan niet 
gezien.  
 
De VOORZITTER: Nee, het is een vraag aan u dus dan, stel nou geen wedervraag want dan komt er 
een debat en dat verhoudt zich niet met interrupties. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, onkruidbestrijding. In de Commissie hebben wij overduidelijk 
aangetoond dat het college faalt in haar aanpak onkruidbestrijding. Excuses als weer, regen, verbod, 
gif en meer kunnen in de prullenbak zoals we hebben aangetoond. Een gedegen onkruidbestrijding 
vergt met voldoende frequentie vegen, spuiten met heet water, borstelen en vegen verhardingen en 
gewoon goed wieden in de plantsoenen. En de afgelopen jaren kunnen we eigenlijk de 
onkruidbestrijding het beste samenvatten met “too little and too late”. Vele tonnen extra zijn zelfs niet 
genoeg om het ergste onkruid weg te halen, we zien het elke dag. Een buurgemeente, een kleine 
buurgemeente als Woensdrecht heeft de afgelopen tijd haar eigen falen erkend en maatregelen 
genomen. Dat moeten wij in Roosendaal ook doen. En daarom, voorzitter, de volgende motie waarin u 
kleur kunt bekennen of u voor of tegen betere aanpak bent van onkruidbestrijding. De gemeenteraad 
van Roosendaal in vergadering bijeen. Constaterende dat er steen en been wordt geklaagd over het 
woekerende onkruid in en op straten, pleinen, voetpaden en plantsoenen. Overwegende dat het 
woekerende onkruid als neveneffect heeft steeds meer zwerfafval en een verpauperend beeld dat 
weer voor gevoel van onveiligheid zorgt. Van mening zijnde dat onkruidbestrijding een belangrijke 
kerntaak is van de gemeente Roosendaal in het kader van de basis op orde. Concluderend dat 
onkruidbestrijding op een hoger niveau slimmer en beter moet gebeuren en dat daarvoor ook meer 
geld nodig is. En besluit, één, onkruidbestrijding zowel op verhardingen als in plantsoenen een forse 
inhaalslag maakt met als doel kwaliteitsniveau A in 2020. Besluit, twee, het college bij de Kadernota 
2018 komt met een voorstel tot structurele dekking voor aanpassing van dit beleid.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Structureel beteren onkruidbestrijding” 
en zij maakt onderdeel uit van de beraadslagingen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan tot slot, voorzitter, in mijn vorige termijn sprak ik over de indruk die 
is ontstaan dat er binnen de coalitie een afspraak is gemaakt dat bij de behandeling van de 
Programmabegroting dat daar geen moties zullen worden ingediend dan wel aan de meerderheid 
zullen worden geholpen, behalve de motie op advies van wethouder Theunis om de overschotten om 
die direct te gaan parkeren in de nieuwe bestemmingsreserve nog te bestemmen. Als dat waar is 
waarom moeten we dan überhaupt nog een debat gaan voeren bij de behandeling van de 
Programmabegroting. 
 
De VOORZITTER: Maar dit valt nu buiten de orde van deze motie, u speculeert, u anticipeert op de 
begrotingsbehandeling dat is allemaal voor uw rekening, maar dat is buiten de orde van vanavond. 
Wethouder, behoefte aan een reactie op de motie? Ja, het is meer van hetzelfde, denk ik. De reactie 
van de wethouder is als ingelast beschouwd wat zij heeft geantwoord bij motie 1 en bij motie 2 en dat 
geldt ook voor de onkruidbestrijding. Van uw zijde nog behoefte aan een tweede termijn? Niemand? 
Meneer Schijvenaars zelf nog? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, heel kort. Uiteraard zullen wij deze moties wel meenemen 
naar de behandeling van de Programmabegroting maar brengen ze graag in stemming.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja, zeker. Wij gaan stemmen over motie nummer 3. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? De heer Van Ginderen? Ja, ga uw gang. 
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De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, de fractie van het CDA heeft samen met de PvdA als enige 
meegedaan in het debat in de Commissie over de agendapunten 7.a, 7.b en 7.c. En het CDA heeft 
ook samen met de woordvoerder van de PvdA de Nieuwe Democraten geadviseerd om tijdens de 
Begroting dit soort voorstellen in te dienen. De fractie van het CDA zal dan ook niet instemmen met de 
motie onder agendapunt 7.c en wij vinden het bijzonder jammer dat de Nieuwe Democraten nodeloos 
vanavond in dit standpunt blijven volharden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Brouwers van de fractie van de VLP. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wij snappen inhoudelijk het verhaal van de motie. 
Echter de VLP is voor zo snel mogelijk een inhaalslag voor de onkruidbestrijding dus we zullen deze 
motie dan ook niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog een stemverklaring? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 
nummer 3? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten de motie is verworpen.  
Ja, bij een veiling ga je eraan, bij een kunstveiling. Ja. 
 
d. Interpellatieverzoek D66 – Vragen Stadskantoor 
De VOORZITTER: Wij gaan naar het ingelaste agendapunt 7.d interpellatie inzake de 
raadsmededeling die het college heeft verzonden omtrent het Stadskantoor. Ik wil de interpellant, de 
heer Raggers, vragen om de interpellatie in te dienen. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Vorige week donderdag kreeg ik net als alle andere 
raadsleden een mail van de griffie. Ik zag in de middag al wel het onderwerp Stadskantoor staan, 
maar ik was druk op mijn werk. Besloot de mail nog even te laten rusten. Totdat rond etenstijd BN 
DeStem belde. Toch maar gauw de mail lezen en ik was perplex. Het Stadskantoor blijft nu ineens 
weer behouden. En dat werd ons kort medegedeeld in een raadsmededeling. Met weinig extra uitleg 
of informatie. Ik kon eigenlijk niet geloven dat ik als raadslid, noch als lid van de Commissie 
Binnenstad hier zo door verrast werd. Het stadskantoor amoveren oftewel slopen is of was een 
belangrijk onderdeel van het mandje Mariadal. En dat mandje is er één van de zes pijlers van het plan 
Bakker Roosendaal: Gezonde Stad”. En dat hele plan is in, door de hele raad, op de VLP na in 
september 2014 aangenomen. Het college pakte vervolgens ook nog breed uit met de mededeling in 
december 2014 voor de, over de plannen voor het slopen van het Stadskantoor en het zoeken naar 
een alternatief bestaand gebouw. En in de 22 maanden sindsdien werden we nog af en toe 
geïnformeerd over welke gebouwen nog tot de mogelijkheden behoorden zoals in april en juli 2015. 
Op 16 december vorig jaar kregen we nog een informatiebrief over Mariadal en de alternatieve 
huisvesting van het bestuur en ambtenaren. En dit jaar op vragen van de VLP 26 april is er volgens 
wethouder Lok in het antwoord nog geen sprake van het niet doorgaan van onderdelen van het 
mandje Mariadal en omgeving. En 20 juli kreeg de raad van de Commissie Binnenstad, waar ik dus 
ook zelf in zit een brief over de voortgang van de binnenstad. Na overleg van deze Commissie met 
onder andere wethouder Lok. Ook uit dat overleg is niets gebleken over een aanpassing van de mand 
Mariadal. En zelfs in de vorige week vrijgegeven Begroting voor 2017 staat ook nog specifiek 
genoemd dat we met de Provincie in 2017 samenwerken aan de verdere planontwikkeling bij het 
mandje Mariadal. Eigenlijk louter dus informatie dat het mandje goed lijkt te lopen volgens de 
oorspronkelijke plannen. En dan krijgen we vorige week donderdag ineens heel andere informatie, 
waarmee de bodem totaal wegvalt uit deze mand. En dat viel ons rauw op ons dak. En daar wilde ik 
wat mee, daar wilde D66 wat mee. Dit vinden wij een dusdanig belangrijk dossier dat wij ons echt niet 
kunnen vinden in het huidige proces met verrassende informatie achteraf. En wat kunnen we dan 
doen? We besloten een interpellatie aan te vragen. De eerste keer voor mij, de eerste keer voor D66. 
En waarom? Omdat wij het een dusdanig belangrijk dossier vinden volgens ons ook van een groot 
politiek belang dat wat ons betreft niet kan worden afgedaan met schriftelijke vragen over deze 
mededeling dan wel middels het agenderen van de mededeling. Het huidige proces gaat volgens D66 
ook dusdanig in tegen de SP-motie “Samen doen we het” die breed is aangenomen in dezelfde raad 
bij het plan Bakker in 2014 dat we als D66 wel aan de bel moeten trekken. Want in die motie stond 
toch echt dat de gemeenteraad in dit proces een controlerende en kaderstellende rol heeft en dat de 
gemeenteraad daartoe tijdig en adequaat geïnformeerd moet worden over de voortgang van de 
binnenstad. Nou, vroegen sommige mensen zich af is het wel spoedeisend? Nou, ik denk en sich van 
wel. Ik had deze informatie namelijk al liever een paar maanden eerder gezien in plaats van achteraf 
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geïnformeerd te worden. Maar eigenlijk doet het er niet toe of het spoedeisend is, want artikel 38 van 
ons Reglement van Orde leert dat spoedeisendheid totaal geen voorwaarde is voor een interpellatie. 
En we hebben ook nog even nagedacht wie moeten we adresseren voor deze interpellatie. We 
reageren op de raadsmededeling Stadskantoor van vorige week donderdag, daarin wordt wethouder 
Lok als portefeuille, wethouder Lok als portefeuillehouder genoemd. En wethouder Lok is volgens ons 
ook de coördinator Binnenstad binnen het college. In de Commissie Binnenstad doen we ook alleen 
zaken met hem uit het college. Dus we adresseren het aan hem. Waarschijnlijk had ik met 
voortschrijdend inzicht beter de interpellatie aan het hele college kunnen richten, maar nogmaals het 
gaat D66 om het proces en om de toekomst van onze binnenstad. En als enig ander collegelid een 
vraag beter kan beantwoorden dan wethouder Lok, dan hoop ik dat hij of zij zich daartoe welkom voelt 
en ook die verantwoordelijkheid zal nemen. Laten we elkaar alsjeblieft niet afvangen op het politieke 
spel. Het gaat hier om een groot en belangrijk dossier en ik ben blij dat de raad het debat unaniem 
heeft toegestaan. Mijn dank daarvoor en ik wil ook mijn dank en ik wil afsluiten met mijn dank uit te 
spreken aan de meedenkers binnen deze raad en de griffie. Het is altijd fijn om te merken dat er bij u, 
veel van u, het algemeen belang en collegialiteit hoog in het vaandel hebben staan. Dank u wel. Tot 
zover, voorzitter, tenzij u wilt dat ik de interpellatievragen voorlees. Ja? 
Dan zoek ik die erbij. We hadden de volgende vier vragen ingediend als onderwerp van de 
interpellatie. Eén, waarom trekken de Provincie en gemeente niet meer samen op? Wij verzoeken 
wethouder Lok het proces wat tot deze beslissing heeft geleid nader toe te lichten. Vraag, twee, 
waarom heeft wethouder Lok de gemeenteraad niet eerder in dit proces betrokken zoals ook de 
strekking is van de aangenomen motie “Samen doen we het”. Drie, waarom heeft wethouder Lok de 
Commissie Binnenstad niet betrokken bij dit proces. En vier tenslotte, zijn… nu valt mijn iPad uit, dat is 
nou jammer. Kijk wie sneller is de griffie of mijn iPad. De iPad wint. Vier, zijn in het kader van goed 
werkgeverschap de gemeenteambtenaren of hun medezeggenschap al eerder door het college 
geïnformeerd over de mogelijke wijzigingen in het plan Bakker? Mijn excuses… 
 
De VOORZITTER: Hiermee is de interpellatie, de interpellatie ingediend. Een vraag, een interruptie 
van de heer Van den Beemt aan u meneer Raggers. Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen en ik dacht ik stel ze 
gewoon aan het eind dat is wel zo prettig voor de heer Raggers. Hij gaf even pauze maar daar was ik 
dan weer te laat voor. Voorzitter, de heer Raggers zegt iedere keer dat het verplaatsen van het 
Stadskantoor een belangrijke pijler is onder de nieuwe binnenstad. En wilde graag weten waarom dat 
D66 dat zo’n belangrijke pijler vindt. Wat is er zo belangrijk aan het verplaatsen van het Stadskantoor 
volgens D66? 
 
De heer RAGGERS: Dan ben ik, denk ik, niet helemaal duidelijk geweest. Ik heb gezegd dat het plan 
volgens ons bestaat uit zes mandjes en die zes mandjes zijn samen de belangrijke pijlers volgens, 
voor het plan Bakker. En in het plan Mariadal staat het als één van de ingrediënten van dat mandje, 
het amoveren van het Stadskantoor om de Kloostertuinen toegankelijker te maken onder andere.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Oké, dank u wel. Voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dat is dan fijn dat dat misverstand uit de wereld geholpen is. De pijlers 
samen zijn belangrijk maar niet per se Stadskantoor. De tweede vraag die ik heb. De heer Raggers 
heeft in de interpellatievragen het steeds over het proces. En ik vroeg me af welk proces bedoelt u 
nou eigenlijk precies.  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Het proces van informatie vanuit onder andere het college aan de 
gemeenteraad, zodat we samen kunnen beslissen of we eventueel wijzigingen kunnen maken in het 
plan of niet.  
 
De VOORZITTER: Ja, dit is de interpellatie anders wordt het een zelfstandig debat en daar hebben we 
straks ruimte voor. Een eerste reactie op de interpellatievragen door wethouder Lok. 
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De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik ga mij beperken tot de gestelde vragen zoals dat volgens mij 
ook hoort en voordat dat ik dat doe wil ik even melden welke portefeuillehouder hier staat. Hier staat 
de portefeuillehouder P&O die belast is met de huisvesting van ons ambtenarenapparaat. En 
natuurlijk heeft in het collegedebat over deze raadsmededeling de coördinerend wethouder 
binnenstad ook mee gediscussieerd, maar dat is wel vanuit een andere pet. Maar ik ga nu naar de 
vragen. Waarom trekken de Provincie en gemeente niet meer samen op? En wij verzoeken wethouder 
Lok het proces wat tot deze beslissing heeft geleid nader toe te lichten. Het college herkent zich niet in 
de door u geponeerde stelling dat college en Provincie niet langer samen optrekken. Integendeel na 
gesprekken met collega Theunis en de Provincie is besloten om elkaar te blijven betrekken bij de 
ontwikkelingen op hun eigen percelen. De gemeente zal de Provincie faciliteren en participeren in de 
procedure om een marktpartij te contracteren voor de herontwikkeling van Mariadal. Dit is ook 
allemaal opgenomen in de raadsmededeling die u vorige week heeft ontvangen. Vraag twee: Waarom 
heeft wethouder Lok de gemeenteraad niet eerder in dit proces betrokken zoals ook in de strekking is 
van de aangenomen motie “Samen Doen” werd. De gemeenteraad is vanaf december 2014 op 
verschillende momenten betrokken bij de ontwikkelingen. Er zijn in april en juli 2015 
raadsmededelingen verschenen over de voortgang van huisvesting van bestuur en ambtenaren. 
Collega Theunis en de indiener verwezen daar straks al naar, heeft u raad in december 2015 
geïnformeerd over de koppeling van het mandje Mariadal en de huisvesting van bestuur en 
ambtenaren. Toen is toegezegd dat in 2016 beide sporen worden beoordeeld op visievorming en 
financiële haalbaarheid. In september, afgelopen september is daar duidelijkheid over ontstaan en we 
hebben in ieder geval ook gemeend daar ook snel duidelijk te moeten geven aan de organisatie, aan 
onze ambtelijke organisatie die al heel lang wacht op wat er gaat gebeuren. En nogmaals ook hiervan 
is de raadsmededeling die u vorige week heeft ontvangen het resultaat van. Waarom, vraag drie, 
waarom heeft wethouder Lok de Commissie Binnenstad niet betrokken bij dit proces. Het college heeft 
gemeend de gehele raad te infomeren over het besluit over het Stadskantoor. In het verleden is dit 
dossier ook altijd de gehele raad over de voortgang en ontwikkelingen geïnformeerd. Destijds heb ik 
ook, heeft het college ook geen signalen ontvangen dat de Raadscommissie zich gepasseerd voelde 
of zou voelen. En ook nu heb ik die signalen niet ontvangen. Nu, u een interpellatie indient. En daarbij 
en daar komt nog bij in het door u raad vastgestelde rapport Roosendaal: Gezonde Stad dat de 
Kloostertuin toegankelijk wordt gemaakt en in de setting van de binnenstad wordt gebracht met het 
besluit om bestuur en ambtenaren, is met het besluit niet losgelaten. Immers het uitgangspunt 
Kluistertuin <verspreking Kloostertuin> toegankelijk wijzigt niet en er was daar ook geen afzonderlijke 
aanleiding op dat moment om wie dan ook daar als Commissie apart over te informeren er wijzigt 
feitelijk niets aan de ontwikkeling van Mariadal en het toegankelijk maken van de Kloostertuin. Tot slot, 
vraag 4, zijn in het kader van goed werkgeverschap de gemeenteambtenaren of hun 
medezeggenschap al eerder door het college geïnformeerd over de mogelijke wijzigingen in het plan 
Bakker. Ja, vanuit goed, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap zijn ambtenaren regelmatig 
geïnformeerd over de tussenstappen die werden gezet. En uiteraard is ons ambtenarenapparaat ook 
geïnformeerd over het besluit van vorige week wat het college heeft genomen en wat heeft 
geresulteerd in de voorliggende raadsmededeling. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Ik kijk naar u raad anders dan naar de interpellant op 
dit moment wie het woord wenst. Ik inventariseer dat even. In ieder geval de heer Klaver. Mevrouw 
Oudhof, de heer Van Gestel. Ik heb voorlopig een aantal leden geïnventariseerd. Ik begin bij de heer 
Klaver van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer KLAVER: Dank u wel, voorzitter. Ik kondig vast aan dat wij op dit onderdeel een motie 
hebben voorbereid en die zo dadelijk aan het eind van mijn eerste termijn willen uitdelen. Tenzij u zegt 
dat dat nu al plaatsvindt? 
 
De VOORZITTER: Nee, als u hem straks heeft ingediend als dan u dat wilt ronddelen, want ik heb 
hem nog niet. 
 
De heer KLAVER: Ik ga hem nu vast geven. 
 
De VOORZITTER: Ja, bedankt. 
 
De heer KLAVER: Alstublieft. 
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De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Ja, voorzitter, dank D66 dat wij dit podium hebben kunnen krijgen. En wat de Partij 
van de Arbeid-fractie betreft, voorzitter, gaat het ons vooral allereerst net als D66 om het proces en 
dan voorzitter, informatie, communicatie, controle en dan vooral ook de kaderstellende rol die wij als 
raad hebben. En uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook het hoogste orgaan daarin. En ik begin, voorzitter 
met uw welbevinden, te kijken naar een rapport van Necker van Naem wat indertijd ons raad is 
opgesteld en wat onze fractie betreft eigenlijk aansluit bij de wijze waarop wij denken als raad maar 
zeker ook als college hier zo’n dossier verder moeten bewandelen. En ik noem u daar slechts een 
paar punten straks uit. En ik kom dan ook verder tot een nadere vraagstelling. En onze vraagstelling 
richt zich, voorzitter, niet alleen op de heer Lok in dit geval maar ook eigenlijk richting het hele college 
en ook richting u als burgemeester en dan vooral in uw rol als hoofd van het college, maar ook hoofd 
van de raad en dan vooral ook vanuit het perspectief Necker van Naem. Voorzitter, in dat rapport zijn 
een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan. En ik kan me nog heel goed herinneren dat het 
college die aanbevelingen allemaal heeft overgenomen en dat de raad ook in die zin gezegd heeft 
voortaan moeten wij ons beter laten informeren, zodat wij ook beter onze kaderstellende rol kunnen 
doen. En dat slaat, voorzitter, ook op dit dossier. Ik noem even heel kort de conclusies, ze zullen bij de 
meeste van u raadsleden allemaal nog heel erg op uw netvlies staan. Maar evenwel toch nog even de 
herhaling. Het gaat om een besluitvorming van het college waarin duidelijk is in termen van tijd en geld 
en dat het ook reëel is. Verder dat het college de vlucht naar voren maakt met de externe partijen 
gedekt. Verder dat het college benoemen de ambtenaren daarin, de organisatie goed benoemd. En 
nou komt het en dat is nou vooral het punt naar de raad, de informatievoorziening moet goed en tijdig 
en vooral juist zijn. En daarnaast als je stappen maakt en je afspraken maakt in een bepaald proces 
vooral als het gaat om kaderstellen, uitvoering er aan geven, dan moet je ook die kaders nakomen. 
Voorzitter, net als D66 hadden wij het gevoel dat toen wij de mededelingen kregen en eigenlijk tot nu 
alle communicatie, voorzitter, rond dit dossier dat je je even afvroeg waar staan we nou. Naar buiten 
toe is eigenlijk al gecommuniceerd er is een besluit genomen. In de, in de pers lezen we zelfs dat 
namens u college wordt gezegd het is niet meer voor discussie vatbaar. Nou dat kun je natuurlijk op 
velerlei wijze uitleggen, maar het geeft een beeld en ook de organisatie is inmiddels geïnformeerd. 
Voorzitter, voor ons is erg belangrijk het boek Hart voor Roosendaal en ik herinner me ook nog goed 
dat met mevrouw Bakker voorop en de hele luchtmacht en daar bedoel ik mee de captain met de 
gezagvoerder en de hele cockpit daarbij vervolgens de raad en het college allemaal zeiden, dit gaan 
we doen. Alle mandjes worden omarmd in z’n integraliteit. En ook herinner ik mij in dit huis dat we 
allemaal tegen elkaar zeiden ook van dit moeten we niet los gaan spelen van elkaar. Het is 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Riek Bakker geeft aan zo gaan we het uitvoeren, terwijl en daar 
hoor ik graag het college, meneer Lok en wellicht ook de burgemeester over van hoe, hoe staat dat nu 
dan met die onlosmakelijkheid vooral die mandjes die allemaal daar staan. D66 gaf al even aan en ik 
zal dat niet helemaal herhalen ik heb het chronologisch overzicht hier voor mij. Vanaf 2000 hoe wij 
rondom dat Stadskantoor opereren. Ik zal u alle data besparen, maar de meest recente werden net al 
door de collega van D66 aangegeven. Een aantal raadsmededelingen die gemaakt zijn en die 
eigenlijk heel duidelijk koersen op wat er met dit Stadskantoor, wat wij, wat in onze stad zou gebeuren. 
En dat er ook voor Mariadal een gebiedsvisie is, één van de mandjes van Riek Bakker. De sloopkogel 
door het Stadskantoor Roosendaal nog in 2014 heel prominent, de financiële haalbaarheid plannen 
Mariadal op antwoorden ook van de VLP-fractie dat was nog in april 2016 nog niet zo heel erg lang 
geleden. De Kloostertuin toegankelijk maken, de berichtgeving Commissie Binnenstad juli 2016 en 
daarna werd het toch voor onze fractie wat diffuser. Vooral toen het ging om de plannen Nieuwe Markt 
en de Centrumring kreeg de Partij van de Arbeid-fractie al een beetje het gevoel van welke kant gaat 
het nou op. En voor onze fractie is het toch wel erg belangrijk te weten allereerst dus op het proces 
ten aanzien van de opmerkingen en dan vooral vanuit het kader Necker van Naem hoe staan wij. Ik 
ben heel benieuwd in volgorde te horen van de coördinerend wethouder dan, het college en ook van u 
burgemeester hoe doen we dat nou met Necker van Naem die aanbevelingen, die we allemaal 
omarmd hebben ten aanzien van informatievoorziening en het proces wat loopt en qua inhoud wat 
ons betreft toch veel meer duidelijkheid. En vanuit Necker van Naem ook duidelijkheid over onze 
kaderstellende rol qua informatie, qua budgetrecht wat we hebben hoe staan we er in. En qua inhoud, 
dus dat is het proces en daar ga ik mee afronden de motie gaat dan over vooral Stadskantoor maar 
dan met name gericht op Mariadal. En die motie, voorzitter krijg ik, nee die heb ik hier. Die wil ik 
voorhouden en misschien kan die worden uitgereikt door de griffie? 
 
De VOORZITTER: Dat is al gebeurd. Dus als u… tot het dictum… Ja. 
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De heer KLAVER: Is al gebeurd. Motie “Mariadal”, de gemeenteraad vandaag bijeen in vergadering. 
Constaterende dat de Binnenstadsorganisatie met wethouder Lok namens het college van B en W als 
taak heeft om de koers en de richting uit het door de gemeenteraad vastgestelde rapport Roosendaal: 
Gezonde Stad te bewaken en in het voornoemde rapport is opgenomen dat de herontwikkeling van 
Mariadal en omgeving Roosendaal een attractie geeft van bovenregionale betekenis. Het past ook in 
de tijdgeest van zingeving en gezond willen leven. Het heeft een autonoom trekkende kracht, geeft 
allure aan het imago van de stad en maakt Roosendaal groots in mentaliteit en cultuur. Voor de 
Roosendalers zal een verborgen schat toegankelijk worden. De Provincie Brabant en de gemeente 
Roosendaal een convenant hebben gesloten over Mariadal om dit Kloostercomplex en omgeving 
terug te geven aan de stad en aan te sluiten op de compacte binnenstad. De tuinen van Mariadal een 
wezenlijke rol spelen als basis voor groen, gezondheid, verbinden, verbouw van regionale producten 
van hoge kwaliteit. Om deze diamant in de setting van de binnenstad te plaatsen is verbinding 
daarmee noodzakelijk. Het college van B en W het voorgenomen besluit heeft genomen om het 
Stadskantoor te renoveren en derhalve niet te verplaatsen. Van mening zijnde dat ook met deze 
nieuwe ontwikkeling waarbij het voor de gemeenteraad nog geen definitief besluit is nu er het plan 
ontbreekt om het Stadskantoor te renoveren de koers uit het rapport Roosendaal: Gezonde Stad dient 
te worden bewaakt. Mariadal en omgeving als groene long aansluiting dient te krijgen met de 
compacte binnenstad. Draagt het college op Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere 
gebiedsontwikkeling conform het rapport Roosendaal: Gezonde Stad. En twee om samen met de 
Provincie Brabant onze inwoners en maatschappelijke partners de gebiedsontwikkeling van Mariadal 
en omgeving vorm te geven conform het rapport Roosendaal: Gezonde Stad. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 heet “Mariadal” en er zijn wat vragen aan u, 
meneer Klaver. Ik begin bij de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, allereerst complimenten voor de maiden speech van het nieuwe 
raadslid de heer Klaver. Staat u mij toe dat ik een interruptie pleeg? 
 
De VOORZITTER: Dat is de bedoeling van de interruptiemicrofoon. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, omdat het een maiden speech is.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar laat dat maar aan de voorzitter over. Stelt u maar uw vraag aan de heer 
Klaver. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Oké. De Partij van de Arbeid-fractie geeft aan dat we feitelijk weer gewoon 
de zaak opnieuw moeten gaan bekijken, dat we toch vooral moeten inzetten op. Nu zegt de 
wethouder in zijn raadsmededeling dat de business case niet haalbaar was. Dat betekent dus dat er 
gewoon in de business case zijn er gewoon miljoenen tekort. Zo vertaal ik dat maar eventjes. En 
misschien kan de wethouder dat ook wel toelichten. Maar is dan de Partij van de Arbeid-fractie van 
mening dat als de business case niet haalbaar is dat u dan als fractie bereid bent om wel middelen 
beschikbaar te stellen dat de business case wel haalbaar wordt? 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank voor de vraag. Allereerst is natuurlijk van belang dat wij die 
informatie krijgen en dan zal blijken hoe die informatie precies ligt. Dat is informatie waar met name 
ook Necker van Naem om vraagt dat wij als raad geïnformeerd moeten worden. Wij kennen die 
informatie niet. Op uw tweede vraag hoe wij als partij, de fractie gelet op die motie wij dat zien. Ja, er 
zijn wel meer moties vandaag geagendeerd en besproken wij denken net als u, u denkt ook ruim en 
breed, dat dit is een heel belangrijk punt voor de gemeente Roosendaal. Deze, deze parel die wij in 
deze stad hebben in meerdere opzichten daar moet je als gemeente bovenop zitten en daar moeten 
wij als gemeenteraad vanuit ons budgetrecht ook het nodige voor over hebben.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik doe het even zo. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil vragen aan 
de heer Klaver over deze motie die hij nu ingediend heeft. U wekt de indruk alsof de Partij van de 
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Arbeid vindt dat het college volledig de stekker uit dit onderdeel van het plan Riek Bakker heeft 
getrokken. Bent u van mening dat dat zo is, dat het college dus dit gedeelte uit het plan van Riek 
Bakker daarvoor de stekker heeft uitgetrokken? 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dat hoop ik eerlijk gezegd niet. En ik hoop ook vanuit het vertrouwen wat 
we altijd natuurlijk hebben in dit college dat dat ook helemaal niet waar is. Maar wat onze fractie met 
name bekruipt is toch het gevoel gelet op de gang van zaken die we vooral in de laatste periode 
hebben meegemaakt dat vanuit de mandjes, vanuit Riek Bakker toch een aantal zaken lopen en daar 
willen we duidelijkheid over hebben. En wat ons betreft gaan we er van uit dat zaken recht overeind 
liggen en wij staan nog steeds achter toen wij Riek Bakker volledig op het schild hieven en ook zeiden 
van wij omarmen dat. Wij gaan daar integraal voor, daar staan wij nog steeds achter.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dat begrijp ik. 
 
De heer KLAVER: En waarom zou het college het niet hebben, dus ik zou dat ook graag herbevestigd 
willen hebben van het college. We hadden wat zorg en dat willen we graag met deze motie 
weggenomen zien. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Oké, ik begrijp dat u daar een motie voor nodig vindt om te 
bevestigen door het college wat u eigenlijk toch al vindt of denkt. 
 
De heer KLAVER: Wat het college vindt of denkt als dat een vraag is aan mij dat weet ik niet, dat 
vraag ik juist. Maar wij vinden de motie wel heel belangrijk om nogmaals te onderstrepen iets wat 
eigenlijk ons raakt al gevonden heeft.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik zie dat de Partij van de Arbeid voorstelt om de 
raad het college op te laten dragen Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere 
gebiedsontwikkeling conform het rapport Roosendaal: Gezonde Stad. Wat bedoelt u daarmee? 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, wat daarmee bedoeld wordt is dat in het, in dat rapport Gezonde Stad 
besproken wordt het mandje Mariadal, die is, het zijn allemaal mandjes die besproken zijn. Deze 
mand moet gewoon recht overeind blijven staan en daar moet je niet in gaan beperken. Zo moet u de 
komma lezen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dus voor de duidelijkheid de Partij van de Arbeid vindt dat wel 
het Stadskantoor wel verplaatst moet worden. Begrijp ik u nou goed, want ik probeer niets u in de 
mond te leggen. Is dat wat u bedoelt? 
 
De heer KLAVER: Dat is wat ons betreft hoeft dat niet de bedoeling te zijn het zou best kunnen zijn 
dat het college nog met informatie gaat komen, maar wij begrijpen dat het college nu op dit moment 
de laatste informatie nog met definitieve onderbouwing en cijfers moet gaan komen dan zullen we dat 
merites beoordelen. Voor ons is dat Mariadal een parel van de stad in ieder geval zeer van belang.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik het begrijp. Dus als het goed is zegt 
de Partij van de Arbeid met deze motie voer het plan integraal uit maar wellicht hoeft dat Stadskantoor 
niet verplaatst te worden.  
 
De heer KLAVER: Het zou zomaar theoretisch kunnen, als daar een goede onderbouwing voor ligt 
wat wij vanuit ons budgetrecht kunnen voteren dat het Stadskantoor blijft staan waar het nu staat en 
dat er zomaar heel veel geld mee vrijgespeeld wordt wat wij gespaard hebben vanuit belastinggeld 
afgelopen jaren en dat daar een goed Mariadal zoals dat gepland is mee kan worden gefinancierd. 
 
De VOORZITTER: Oké. De heer Raggers nog? Ja. 
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De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk bijna hetzelfde punt als de heer Van den 
Beemt maar dan leidde mij bij, punt 2 leidde mij tot die vraag. Ik kan punt 2 van draagt het college op 
niet anders lezen dan dat het helemaal moet worden uitgevoerd zoals het in het rapport Roosendaal: 
Gezonde Stad staat. Wij kunnen hem als D66 ook nooit steunen, want hier staat dat per definitie het 
Stadskantoor moet worden geamoveerd, want zo staat het in Roosendaal: Gezonde Stad. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: U, u kunt het zo lezen als zijnde de bedoeling, maar dat hangt af van informatie die 
wij nog allemaal gaan krijgen. Want het is nog vers begrijp ik ook van het college uit de laatste notities. 
Dat kan bij nader inzien anders komen. Maar het Mariadal, daarom is de motie daarop gericht is voor 
ons in ieder geval zeer van belang. En wat ons betreft, als Partij van de Arbeid-fractie als het college 
duidelijk kan maken dat op de plek waar het Stadskantoor nu staat, want anders had daar wellicht een 
andere bebouwing gekomen, dat dat nodig is en dat dat kan dan zal dat voor ons van de Partij van de 
Arbeid-fractie geen probleem zijn om dat Stadskantoor te laten staan waar het nu is vanuit een 
duurzame renovatie.  
 
De heer RAGGERS: Dank voor de toelichting. Ik kan het er nog steeds niet uit lezen, maar ik hoor wat 
u zegt. Misschien is een, was het een goed punt geweest om eerst het debat af te wachten en dan 
pas met de motie te komen.  
 
De VOORZITTER: Oké. Even voordat we verder gaan, even van, van, van proces economische orde, 
het is een interpellatie die is aangevraagd op het Stadskantoor. We gaan het nu heel veel hebben 
over Mariadal en misschien nog over andere dingen. Dat is eigenlijk strikt genomen valt dat buiten de 
kaders van vanavond. De interpellatie is echt gericht en gekaderd binnen de vier vragen zoals door de 
interpellant is ingediend omdat dit dossier en dit mandje zich wel licht als er ontwikkelingen zijn want 
dan is ook wethouder Theunis vol “in charge” vanuit ruimtelijke ordening en andere dingen met 
betrekking tot Mariadal. Maar dan vergt het ook een voorbereiding vanuit uw kant in 
Commissieverband bijvoorbeeld en ook van de zijde van het college om u te voorzien van stukken die 
nodig zijn voor dat moment om als u dat wenst de discussie te voeren. Want dit gaat vanavond een 
kant uit die echt buiten de interpellatie gaat vallen. En dan moet ik misschien wat minder aardig 
worden, in processuele zin en dat is geen om het dood te slaan, integendeel, maar daar is vanavond  
is dit niet het podium om deze discussie te voeren. Want dan zijn ook de andere wethouders in het 
bijzonder wethouder Theunis echt, echt aan zet. En wij willen toch ons wel voorbereiden om met u het 
goede juiste debat te voeren. Dat geef ik u even mee en ook voor degenen die hierna spreken om de 
beperking wel op te zoeken, want anders dan treden we buiten de orde. Dat even zo gezegd zijnde ter 
overpeinzing. Ja? Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. Ik zal me vooral beperken dan op de interpellatie van D66. 
Ik hoor D66 zeggen van inhoudelijk kunnen wij ons wel vinden in de beslissing van het college dat 
Stadskantoor op Stadserf 1 blijft. Alleen waar wij vooral, want, want wat zij dan zeggen is wij zijn voor 
duurzaam gebruik van de infrastructuur en D66 geeft aan van dat het voornamelijk gaat om het proces 
wat gelopen is en dat daar vooral verbazing ontstaan is en dat ze eerder betrokken wilden worden bij 
de beslissing of het Stadskantoor zou blijven waar het is. Dan de SP heeft vanavond het verhaal van 
de wethouder gehoord. Op zich vinden wij dat een duidelijk verhaal over de herontwikkeling van 
Mariadal en ja iets wat financieel niet haalbaar is moet je niet doen. Dus wat dat betreft kunnen wij ons 
daar wel bij aansluiten en ook het rapport van Riek Bakker vinden wij geen dogma en is niet zo 
vaststaand dat daar nooit iets in kan veranderen en het is pas een gezonde stad, Roosendaal is pas 
een gezonde stad als iets ook haalbaar is en realistisch en als je dat gaat doen dan blijf je ook gezond 
als stad.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, mevrouw Oudhof geeft aan dat het financieel niet haalbaar is maar hoe weet 
u dat, want we hebben een potje van 10 miljoen bijna gereserveerd inmiddels voor renovatie 
Stadskantoor dan wel verhuizing. Daar hebben we tot nog nul informatie over gekregen dat dat niet 
haalbaar is dat het Stadskantoor eventueel wordt verplaatst dan wel wordt gerenoveerd, want ook in 
antwoorden op de vragen van de VLP geeft het college aan we hebben totaal geen plan hoe we gaan 
renoveren en wat dat kost. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, als wij te horen krijgen dat de herontwikkeling van Mariadal dat de 
Provincie aangegeven heeft dat dat nu op dat moment niet haalbaar is, dan gaan wij daar gewoon wel 
vanuit dat dat zo is. En de Provincie gaat natuurlijk niet iets in ontwikkeling doen als dat niet haalbaar 
is. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, u haalt Mariadal erbij terecht want dat heeft die verbondenheid met 
Stadskantoor maar sec over het Stadskantoor is toch helemaal niet bekend wat wel haalbaar is, is het 
haalbaar om het in het EKP-gebouw te plaatsen en onderdelen in andere gebouwen, belastingdienst 
werd ook genoemd dan wel te houden op de locatie en wat kost dat. Daar hebben we totaal toch nog 
geen inzicht in als gemeenteraad en dat is het toch vreemd om dan als wethouder te roepen de 
discussie is gesloten, we blijven.  
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, discussies zijn nooit gesloten, want vanavond zijn we daar weer 
over in gesprek. De SP is blij met de renovatie en al in 2010 waren wij voor renovatie van het 
Stadskantoor en dat was toen natuurlijk in plaats van een verhuizing naar Stadsoevers in plaats van 
een nieuw groot bestuurscentrum te bouwen. Dus wat dat betreft zijn wij nog steeds voor renovatie en 
dat vinden wij haalbaar. En ik denk dat de meeste burgers ook blij zijn dat er nu geen miljoenen extra 
gaan naar een verhuizing of een nieuwbouw van het Stadskantoor. Wij gaan dus voor de renovatie. 
Dan nog even over de SP-motie die D66 aanhaalde en het staat… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou… 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Schijvenaars heeft een interruptie op het laatste punt neem ik aan? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Heb ik nu mevrouw Oudhof van de SP-fractie horen zeggen dat er geen 
miljoenen nodig zijn, dat zei u volgens mij net. Hoe gaan we dan die renovatie betalen? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, we wisten natuurlijk al veel langer dat er een renovatie aan zat te 
komen, er is ook een bestemmingsreserve om te sparen voor de renovatie dus wat dat betreft is dat in 
de Meerjarenbegroting gewoon opgenomen en ja wat dat betreft zijn daar geen andere plannen. Kijk 
ga je nieuwbouw plegen dan zal het extra, miljoenen extra gaan kosten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar tot slot voorzitter, volgens mij is dat klinkklare onzin, want we 
hebben als gemeenteraad met elkaar afgesproken kraakhelder, dit is het maximale bedrag voor 
huisvesting en ambtenaren. Daar was u toch bij toen u dat besluit was genomen, of bent u dat nu 
gewoon vergeten. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dit is een, ja ik, ik snap u vraag niet. Dit is een maximaal bedrag voor de 
renovatie van de ambtenaren? 
 
De VOORZITTER: Ja? Ik… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik wil, ik wil niet vervelender maken dan het nu al is. Maar we 
hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat een bepaald bedrag beschikbaar is voor de huisvesting 
van de ambtenaren. Punt. En dan komt u nu met een verhaal van de samenleving is blij want dan 
gaan er geen extra miljoenen weg aan die huisvesting. Ik bedoel dat is toch onzin wat u zegt.  
 
Mevrouw OUDHOF: Oké, voorzitter, ik heb geen vraag gehoord, dus. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: U geeft aan dat het voor de stad niets extra gaat kosten, hoe weet u dat? Want we 
hebben een spaarpotje dus voor u is dat het kader niets boven het spaarpotje. Begrijp ik dat goed? 
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Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik kom dadelijk op die SP-motie en die SP-motie slaat eigenlijk precies 
op wat u nu vraagt aan mij.  
 
De heer YAP: En weet u ook of bijvoorbeeld verhuizing van het Stadskantoor naar de voorbeelden die 
genoemd zijn EKP-gebouw, Dunantstraat en belastingdienst. Weet u ook zeker dat dat meer kost dan 
dat het spaarpotje toelaat? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter en daarom hebben we dan die motie aangenomen van de SP waar 
D66 net naar refereerde. En dat was een financiële motie, dus wat dat betreft denk ik als het meer 
geld gaat kosten dan zou het college vanzelf weer bij ons komen. Want dat hebben we eigenlijk in de 
motie afgesproken. En wat dat betreft denk ik dat nog wel heel belangrijk is om toch nog even naar die 
motie te gaan. Want die motie heette zeker samen doen we het. Maar die motie was een financiële 
motie en die motie is toentertijd opgesteld om als raad toezicht en overzicht te houden over de 
financiële beheersbaarheid van de binnenstad. Dus die motie ligt er die is bijna unaniem 
aangenomen. Ik geloof dat alleen de Nieuwe Democraten niet meededen maar voor de rest heeft de 
raad hem aangenomen. Dus de financiële beheersbaarheid zit eigenlijk in die motie van de SP lijkt mij. 
 
De heer YAP: Voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, nog eentje.  
 
De heer YAP: Daar ben ik het mee eens want die motie daar stonden wij ook onder. Alleen dat is 
geen antwoord op mijn vraag. Want u geeft in uw inleiding aan dat het de inwoners niet meer gaat 
kosten. Dan ga ik er van uit dat SP niets wil bijleggen dat het budget wat daarvoor gereserveerd is. 
Klopt dat? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, het zou vanzelf weer bij ons terecht komen, dus we wachten af. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké, dit besluiten we, besluiten we. De heer Van Gestel. Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja voor u staat een blije fractievoorzitter. Ik kan u vertellen dat dit 
jaar het gebak bij ons niet aan te slepen is, voorzitter. Het Stadskantoor blijft gewoon op Stadserf 1, 
daar gaat voor ons de vlag voor uit. En als enige partij in deze raad gaat die vlag natuurlijk uit. Want 
de overige fracties hadden maar één grote wens en dat was natuurlijk de herontwikkeling van het 
gebied en de sloop van het Stadskantoor en herhuisvesting op een andere locatie. Ja, dat de VLP als 
enige partij tegen die stroom in gesteund door vele inwoners uit Roosendaal die positie altijd heeft 
verdedigd betaalt zich natuurlijk gewoon uit. En als suggestie, we hebben dat vorige week als VLP dat 
ook kenbaar gemaakt middels een prachtige krant, ja wellicht dat het college meer nieuwe ideeën kan 
opdoen voor de toekomstige besluiten. En dat voorzitter, is voor ons een steuntje in de rug en de 
ingeslagen weg die wij zijn ingegaan, die kunnen wij gewoon bewandelen en dat wel op Stadserf 1. 
Van het college kunnen we dat dan weer niet zeggen. Een afspraak met de gemeenteraad een 
prachtig plan Riek Bakker gaat wel heel erg gemakkelijk over de railing. Als eigenlijk een stelletje 
hazen springen ze zo hop over de gemeenteraad heen. Dat kan natuurlijk niet. Zelfs de VLP als 
tegenstander van die plannen, van Stadskantoor kan niet toekijken dat de raad wordt gepasseerd. U 
had de raad adequater, beter en gedetailleerder moeten informeren, met ons moeten overleggen. En 
natuurlijk als u een voorstel doet om met elementaire onderdelen van een plan te schrappen waar de 
raad zo unaniem voor moest zijn, wat helaas is gelukt toch te gestand te houden, dan hoort u de 
gemeenteraad gewoon te informeren. En eventueel zelfs een nieuw besluit voor te leggen. En dat, 
voorzitter, is ook echt nodig. En als zelfs de Commissie Binnenstad van niets weet, voorzitter, dan 
stelt de VLP vanavond gewoon voor deze maar per direct op te heffen. En dan de coalitie, vurige 
dromen, diepe wensen het aanpakken van die binnenstad inclusief die ontwikkeling Mariadal. En de 
sloop van het Stadskantoor nu ineens van tafel, zonder dat u er überhaupt van op kijkt? Hoe kan dat 
nu? Degenen die ten langen leste ons als VLP hebben willen overtuigen voor de plannen Riek Bakker 
te stemmen en alle argumenten heeft u ons voorgehouden, heeft u uit de kast gehaald om ons te 
proberen te zeggen, zeg ja tegen die plannen. Ook dit plan moet onderdeel uitmaken van de nieuwe 
compacte binnenstad. Ja, dan voorzitter, ja wie houdt wie vanavond voor de gek. Wellicht de coalitie 
zichzelf. En het goed dat D66 vanavond het initiatief neemt en het is uitstekend dat ze in haar rol als 
controleur van het college en bewaker van gemaakte afspraken daarbij constateert dat normen niet 
altijd op gaan en verwachtingen niet altijd waar worden gemaakt. En ze hebben een punt en ook de 
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Partij van de Arbeid heeft een punt, een bredere discussie een heroriëntering over de binnenstad is 
ook broodnodig. Niet vanavond, voorzitter, maar hij is wel broodnodig, want van de originele plannen 
van mevrouw Bakker blijft zo weinig over. De mandjes zijn zo lek als een zeef. Maar, voorzitter, 
wellicht noopt het tot nieuw onderzoek. Maar ja en daar komt ie want u stond het mij daarstraks toe 
om de aantal vragen die we daar nog over hadden wel te stellen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, binnen het kader. 
 
De heer VAN GESTEL: Binnen het kader van vanavond, ja uiteraard, voorzitter. Want de onderzoeken 
van 3,5 ton die worden gedaan, ja voorzitter, is dat wel verstandig met ons gemeenschapsgeld en wat 
heeft het dan opgeleverd? Want u heeft geen plan, maar u weet wel dat het plan 9 miljoen moet gaan 
kosten of meer zelfs. Hoe weet u dat dan? En op welke gegevens is dat dan gebaseerd? En wat was 
financieel het verschil tussen nou die twee onderzoeken naar die locatie? En wat is dan ook ten 
opzichte van de huidige Stadskantoor renovatie de inschatting van de verschillen in prijs, kwaliteit en 
levensduur. Waarom waren die onderzoeken nu eigenlijk zo duur? Zijn die dan wel aanbesteed en 
kon de gemeente zelf deze onderzoeken, berekeningen niet zelf maken? En wat was de aard van de 
onderzoeken? Hebben ze zich niet teveel gericht op de ontwikkeling van het plot Stadserf 1 of hebben 
ze zich veel meer gericht op de herhuisvesting op andere locaties. Voorzitter, vragen die allemaal 
belangrijk zijn. Als u denkt de raad te informeren met een A4’tje dat daarmee de vragen wel 
beantwoord zijn heeft u het mis. Maar goed, voorzitter, wie gelijk heeft vanavond doet er eigenlijk niet 
toe. Wie gelijk krijgt evenmin. Het resultaat dat telt vanavond en er is maar één winnaar, dat is 
namelijk de Roosendaalse inwoner want Stadskantoor blijft waar hij is. Dus aan al die inwoners wil ik 
vanavond zeggen: Gefeliciteerd namens de VLP. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Gabriëls van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. Ik ga u helpen, want ja ondanks uw opmerking dat we ons 
moeten beperken tot wat er in het interpellatieverzoek staat, ja voorgaande betogen gaan toch links- 
en rechtsaf en ik vind gewoon dat het inhoudelijke betoog over dat soort dingen in een regulier proces 
in de cyclus thuishoren met inspraak met een debat in de Commissie en dan een raad. En ik vind ook 
persoonlijk en dan neem ik alvast een voorschotje over hoe de Roosendaalse Lijst denkt over de 
PvdA-motie is dat die motie is gewoon te vroeg. Laten we er eerst eens een debat over voeren en niet 
dat heel snel nu daar een besluit in nemen. En los daarvan vind ik, vindt de Roosendaalse Lijst dat als 
iets niet haalbaar blijkt dan moet je daar ook niet blind voor zijn. Ja, misschien dat de PvdA kan 
overwegen om de motie aan te houden tot wij dit onderwerp in de reguliere cyclus gaan behandelen. 
Maar dat laat ik aan de PvdA. Natuurlijk vindt de Roosendaalse Lijst ook dat het jammer is dat dit 
mandje geen doorgang kan vinden. Immers het maakt onderdeel uit van de plannen die Riek Bakker 
presenteerde, waarvoor ook wij als Roosendaalse Lijst onze goedkeuring gaven. Het heeft zeker niet 
menen wij gelegen aan inzet of pogingen om dit mandje te realiseren. Maar planning en realiteit zijn 
en blijven soms twee aparte zaken. Gezond verstand moet altijd een rol blijven spelen, zeker als je 
geen sluitende business case hebt met in dit geval de Provincie over Mariadal, er geen belangstelling 
is in de toch al overspannen markt voor vastgoed voor een vacant pand Stadskantoor blijkbaar. En 
complexe factoren zoals weekmarkt en onderwijs ook een rol spelen. Communicatie, daar heb je dat 
woord weer. Het is altijd een sleutel tot een zo normaal mogelijk beeldvormings- en 
besluitvormingsproces. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Doe je het te vroeg dan 
speculeer je, informeer je niet juist. Doe je het te laat dan informeer je niet tijdig. En de wethouder 
gehoord hebbende meent de Roosendaalse Lijst dat de portefeuillehouder wel veel, maar wellicht niet 
het maximale heeft gedaan om de communicatie zo correct mogelijk te laten verlopen. Waarbij 
aangetekend dat er altijd externe factoren blijven die invloed kunnen hebben. En toch zouden, vinden 
wij dat een betere communicatie tussen college en Commissie Binnenstad wenselijk zou zijn. Even 
een hint aan wat de VLP zegt van moeten we die opheffen? Nee, juist niet opheffen. Beter in stelling 
brengen, daar is die ook voor bedoeld en laat hem z’n werk doen die Commissie. En verder 
onderstrepen wij maar dat heb ik al gezegd het initiatief van D66 om als zij dit onderwerp inhoudelijk 
en integraal aan de orde willen stellen dat hiervoor de reguliere cyclus kan gebruikt worden, inclusief 
de mogelijkheid tot inspraak. Dat was mijn bijdrage. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, hoe wilt u in godsnaam een Commissie beter in stelling brengen 
als daar waar ze voor bedoeld zijn dat ze daar zich niet mee bezig houden. We hebben in totaal in 
drie jaar tijd twee brieven gehad. Er worden allerlei beslissingen uit het college genomen, de 
Commissie Binnenstad ziet ze niet, beoordeelt ze niet, praat er niet over, informeert er niet over. Wat 
heeft u het over in stelling brengen. Als u dat na drie jaar moet gaan doen is dat niet een beetje laat? 
 
De heer GABRIËLS: Dat is inderdaad laat. En als u goed geluisterd heeft heb ik daar ook een punt 
van kritiek in mijn betoog ingebracht dat die communicatie tussen college en Commissie Binnenstad 
en/of gemeenteraad, want de Raadscommissie is ingesteld door de gemeenteraad, dat daar een 
verbetering in, ruimte voor verbetering in zit. Dus ik ben het eigenlijk helemaal met u eens.  
 
De heer VAN GESTEL: Goed. Dan zou ik graag zien dat u ook dat als vraag naar het college richt of 
ze dat op deze manier ook vanaf nu ook zo gaan beoordelen en inzetten. 
 
De heer GABRIËLS: Ik heb dat niet zo expliciet gedaan maar impliciet is dat wel de vraag aan de 
Roosendaalse Lijst ja, als ik zeg dat de wethouder wel veel maar niet het maximale gedaan heeft. We 
hebben een hele intelligente portefeuillehouder hier zitten, dan snapt die ook wel dat er ruimte voor 
verbetering is.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, wat, wat vindt de Roosendaalse Lijst eigenlijk van de communicatie in die 
proces in zin dat de wethouder, het college heeft aangegeven discussie is gesloten in alle media is te 
lezen dat het Stadskantoor blijft. In de eigen nieuwsbrief De kracht van Roosendaal staat het 
Stadskantoor blijft, terwijl er totaal nog geen onderbouwing is hoe we dat gaan doen en wat eventueel 
de diverse scenario’s waren of zijn.  
 
De heer GABRIËLS: Ja, ik zou bijna zeggen ik val in herhaling, want ik heb al aangegeven dat ik de 
communicatie ruimte voor verbetering vind hebben. Dat ik ook vind dat dit een dusdanig onderwerp is 
dat we dit niet even af moeten kaarten in een interpellatiedebat, maar gewoon de volledige cyclus. 
Nogmaals met inspraak voor moeten gebruiken. En pas dan kunnen we, denk ik,  tot een gedegen 
oordeel komen niet eerder. 
 
De heer YAP: Dan bent u net als de PvdA wel van mening dat de discussie in die zin nog niet 
gesloten is wat het definitieve besluit dan zal worden.  
 
De heer GABRIËLS: Dat wel ben ik wel met u eens. Anders als ik dat wel zou vinden zou ik niet 
aanraden om het door de volledige cyclus te halen, want anders zou dat compleet nutteloos zijn.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Gabriëls voor u geen vragen meer zie ik. Mevrouw Van den 
Nieuwenhof van de fractie van het CDA.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Geachte collega raadsleden, ik zal uw geheugen nog even 
opfrissen. Bij de behandeling van de Kadernota dit jaar heeft de CDA-fractie inderdaad gevraagd naar 
de ontwikkelingen rond het Stadskantoor, want wij hebben daar, hadden daar toen een radiostilte in 
geconstateerd. Er werd toen aangekondigd na de zomer, na het zomerreces komt daar nieuwe 
informatie. Dus we waren gespannen in afwachting. Desalniettemin waren we vorige week donderdag 
ook wel verrast door de raadsmededeling, ja ook door de summiere informatie in de raadsmededeling. 
En bij ons na het verschijnen van de raadsmededeling kwamen een aantal vragen op. De eerste 
vraag die wij ons stelden was waarom hebben nu in deze casus twee overheden elkaar niet kunnen 
vinden, de Provincie en gemeente? Want juist de gemeente predikt toch altijd naar de marktpartijen 
dat zij moeten samenwerken, elkaar moet vinden onder het motto de markt moet het doen. En dan nu 
juist twee overheden die vinden elkaar niet. En ook wij hadden behoefte aan wat meer informatie over 
de business case die er onder lag die niet haalbaar bleek. Ook over dat er geen belangstelling zou zijn 
voor food concept, terwijl Riek Bakker toch op pagina 37 zegt er is wel degelijk belangstelling in de 
markt voor dit concept, voor een food partij. Maar goed dat was in 2013 en ja het is al wat langer 
geleden we zitten nu in 2016 dus, ja toch willen ook daar wat meer informatie over. Het is ook al 
genoemd door D66 daar sluiten wij dus op aan. Waar is dit proces nu precies op afgeketst wat is de 
nadere toelichting daarop. En vervolgens willen wij wel zeggen dat wij toch wel een beetje de, het 
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besluit van het college om het Stadskantoor te laten staan dat betekent toch voor de CDA-fractie niet 
dat dit, dat wij dit onderdeel van de plannen van Riek Bakker, namelijk de vervlechting van Mariadal 
met de binnenstad dat wij dat als volledig nu afgeschreven zien. Wethouder Lok heeft ook gezegd net 
in de eerste reactie van ja die verbinding met Mariadal en de binnenstad dat blijft nog steeds 
openstaan, dat is gewoon niet verloren. En zo zien wij die raadsmededeling ook. En wij zien daar ook 
nog wel kansen. Ik bedoel bijvoorbeeld Jeroen Bosch school staat er, misschien is daar toch nog wel 
iets mee te schuiven. Voor ons staat dat niet vast dat dat gewoon nu weg is. En dat heeft, ik wil dat 
nog een keer bevestigd horen van de wethouder. Ik wil ook zo graag van de, van het college horen 
een soort nieuwe stip op de horizon. Gaan we aan de slag met een visie. Maar goed het komt nu, of 
wij zijn ook voorstander om dit gewoon in de cyclus te brengen. Dus om daar een volledige discussie 
over te voeren en ja de motie van de Partij van de Arbeid zien wij dan toch in dit licht een beetje als 
overbodig. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, een vraag aan u. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, die, die stip die u benoemt was van mevrouw Bakker en dat 
was de stip die u zocht en die u vasthoudt hoop ik voor u dan. Maar u praat nu over de Jeroen Bosch 
school u zegt daar iets aan veranderen of iets mee doen. Bedoelt u dan niet gewoon het slopen van 
de Jeroen Bosch school zoals initieel opgenomen? Of pleit u er nu voor dat we ook andere opties 
gaan onderzoeken voor de invulling van de Jeroen Bosch school. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou ja, ik noem maar even dat er gewoon een verbinding tussen 
Mariadal het vervlechten van die, dat groene stuk waar ook het rapport Riek Bakker zo hartstochtelijk 
voor pleit, dat dat gewoon niet, dat wij dat niet als afgeschreven zien. En we hebben dat ook net 
gehoord in de woorden van de wethouder in zijn eerste reactie op de interpellatie van D66. 
 
De heer VAN GESTEL: Oké, voorzitter, even voor mijn beeldvorming. Mevrouw Bakker stelt het 
slopen van de Jeroen Bosch school. U zegt dat is juist waar ik op in wil haken, u noemt het 
veranderen, Maar u bedoelt toch eigenlijk gewoon slopen?  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik bedoel gewoon dat er gewoon nog talloze opties, dat er nu 
alleen door het college is besloten om het Stadskantoor  te laten staan en dat is het enige besluit wat 
er nu ligt. Besluit van het college dan. 
 
De VOORZITTER: Oké, mevrouw Van den Nieuwenhof. De heer Van den Beemt. En ik herinner u 
nogmaals aan de reikwijdte die heel beperkt is van de interpellatie. Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik het allemaal binnen vijf minuten 
ga redden vandaag. Het is een interessante discussie die we hier hebben. Een paar jaar geleden ging 
de discussie van het Stadskantoor in het kader van Stadsoevers. Toen gingen we Stadsoevers 
heroverwegen en toen gingen we de binnenstad opknappen. En daar zijn we keihard met z’n allen 
mee bezig. Hoewel niet alle partijen altijd alle onderdelen steunen, de VLP heef duidelijk aangegeven 
wat moeite zo hier en daar met onderdelen te hebben. D66 heeft, ik snap nog steeds niet waarom 
maar goed, heeft aangegeven niet voor die cityring te gaan. Als ik mag zeggen wat nou een 
belangrijkere pijler in het plan voor de binnenstad is verplaatsing Stadskantoor of cityring, dan denk ik 
cityring. Dat geldt ook als ik het afweeg verplaatsing Stadskantoor tegenover opknappen van Tussen 
de Markten, als ik het uitzet tegenover eigenlijk alles in het boek van Riek Bakker dan is dit toch nog 
steeds het verplaatsen van de Stadskantoor het minst belangrijke onderdeel. Want het begon met een 
probleem dat verplaatsen van het Stadskantoor, namelijk er is geen plaats meer voor de weekmarkt. 
Maar ja, hebben we nou al niet een halfjaar gelden ofzo besloten dat er wel plaats is voor de 
weekmarkt. Dus dan ga je al nadenken van is het probleem dan nog wel zo groot. En als je dan met 
andere partijen te maken hebt, in dit geval de Provincie die blijkbaar geen kans ziet om ons dat geld 
allemaal zo even in onze portemonnee te laten krijgen. Ja dan ga je nadenken en dan heeft blijkbaar 
het college op een dinsdagochtend schat ik zo in, want dat is geloof ik de collegevergadering altijd, 
besloten het gaat hem niet worden. We hebben eigenlijk geen middelen straks en ook geen noodzaak 
om het Stadskantoor te verplaatsen. Volgens mij, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, is twee 
dagen later met persconferenties en raadsmededeling dat besluit door gegeven. Dus ik vind het heel 
moeilijk om kritiek te hebben over de communicatie van het college als ze binnen 48 uur na een 
besluit dat kenbaar gemaakt zouden hebben. Wat ik me wel kan voorstellen dat sommige partijen hier 
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bedoelden te zeggen is dat ze liever hadden gehad dat het een raadsvoorstel zou zijn geweest in 
plaats van een raadsmededeling. Ja, oké, maar ze gaan allebei als je dat wilt gewoon in een reguliere 
cyclus. Ik bedoel, ja nu niet, want meneer Raggers die vond het nodig om er een interpellatiedebat 
van te maken. En dat hebben we hem allemaal toegestaan ook al snappen we niet waarom het nodig 
was. Maar zo’n onderwerp gaat dan in de reguliere cyclus en dan gaan we daar met z’n allen gezellig 
iets van vinden, want daar zijn we buitengewoon goed in in deze gemeenteraad om overal iets van te 
vinden. We kunnen vragen agenderen en daar moties opzetten. We kunnen raadsmededeling 
agenderen en daar moties op zetten en we kunnen met raadsvoorstellen nog veel meer spannende 
dingen doen. En dan is nu dus eigenlijk gewoon de vraag, nou dat hele proces waar we het over 
hadden dat is nog niet begonnen jongens. Zullen we daar dan straks over gaan praten? Straks? Ik 
weet niet wanneer de Agendacommissie dat gaat inplannen. Wij zijn ontzettend enthousiast over de 
motie Mariadal van de Partij van de Arbeid. De teksten die erin staan die lijken, maar ik twijfel wel 
eens of ik het goed begrijp als het van de Partij van de Arbeid komt, maar de meeste teksten lijken 
hartstikke in lijn te zijn met alles wat we allemaal graag willen. We moeten op die parel gaan zitten 
hoorde ik geloof ik meneer Klaver, laten we dat dan figuurlijk zien. Helemaal goed. Ik snapte niet 
precies wat nou het dictum was en de beantwoording van de heer Klaver heeft me buitengewoon 
tevreden gesteld, dus wat dat betreft geen enkel probleem. Maar het is eigenlijk wel logisch. Ik weet 
niet wie het zei vanavond om uw motie even aan te houden en gewoon bij de rest van het proces mee 
te nemen. We gaan denk ik die raadsmededeling agenderen, of een aantal van u verwacht ik zal het 
gaan doen en ik ben ontzettend benieuwd naar, naar wat eruit komt. Maar iedereen kan natuurlijk wel 
op z’n klompen aanvoelen laten we eerlijk zijn als ik zo kijk naar de reacties hier dan weten we 
allemaal al nu dat we het eens zijn met het college. Dus nou we gaan lekker discussiëren met z’n 
allen, we gaan allerlei punten benoemen dat is heel goed. Maar we zijn het eigenlijk in grote getalen 
eens met het college. Nou dat is helemaal niet erg, hoef je je niet voor te schamen. Maar kun je zo 
eens af en toe gezellig over vergaderen. Heel goed. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Een vraag aan u van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, die laatste opmerking vind ik nogal bevreemdingwekkend want u gaat, wij 
gaan als gemeenteraad over budgetten. Over miljoenen, in dit geval Stadskantoor een dossier wat al 
jaren op de agenda staat. En dan zegt u ja die mededeling van, van dinsdagochtend die dan 
donderdagochtend naar buiten is gekomen, daar gaan we dan wel leuk over praten maar iedereen 
vindt die miljoenen al, al prima. En dat vind ik heel vreemd want daarvoor moet je toch eerst een plan 
hebben wat u ook altijd belangrijk vindt om ook uiteindelijk geld te gaan besteden. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Yap heeft bijna helemaal gelijk. Ik heb 
wat dingen weggelaten. Ik zag hier de klok gaan en die staat nu op 22 seconden en ik dacht laat ik er 
maar eens een eind aan maken. Overigens meneer Yap ik heb natuurlijk helemaal niet gezegd dat we 
miljoenen uit gaan geven, dat is grappig dat u dat nu beweert maar dat was helemaal niet zo. Maar 
wat het punt is, is we gaan helemaal niet verplaatsen. Prima. Dat is het punt. Dan komt het moment 
en ik mag hopen op korte termijn dat het college gaat zeggen we gaan renoveren en dat gaat zoveel 
kosten. En dan gaan we daarover in debat. Maar hoewel het logisch is dat niet gaan verplaatsen gaat 
betekenen we gaan renoveren, zijn het wel even twee heel verschillende dingen natuurlijk. Het ene is 
een proces wat afgebroken is om het maar even heel cru te zeggen, een bepaald plan wat nu niet 
doorgaat. En daar zitten allerlei consequenties aan vast. Daarom vond ik het ook zo’n prettige 
gedachte dat we een heel proces hierover in elkaar, of in konden gaan met elkaar. Dan kunnen we het 
daar eens over hebben. Dat heeft iemand anders vanavond ook al gezegd ik dacht de heer Gabriëls, 
maar ik weet het niet meer zeker. Dus terechte vragen, was het nou gewoon een raadsmededeling 
geweest dan hadden we die al kunnen stellen en dan hadden we een voorbereid inhoudelijk debat 
kunnen voeren. Maar ja, het moest allemaal ineens vanavond al, ja dan krijg je dit.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Voordat ik terug ga naar de interpellant nog 
van de heer Van Gestel een kleine vraag, korte vraag aan de heer Van den Beemt. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou ja, voorzitter, kijk vanavond horen we ook een aantal coalitiegenoten van 
u die toch wel ook een kritische noot of een vraag stellen aan het college. Maar u oreert alleen maar 
geweldig hoera voor onze eigen wethouder binnenstad ja dat lijkt me ook een beetje scheef, 
voorzitter. Zou u adequater geïnformeerd willen worden zoals geformuleerd door de heer Gabriëls 
zojuist? 
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Nou, laten we beginnen te zorgen dat de heer Van 
Gestel geen jokkebrok is, dus laat ik dan nu even hoera voor de wethouder zeggen, dan klopt het nog 
een beetje wat u zojuist zei. Want ik heb helemaal niets inhoudelijk daarover gezegd, behalve dan dat 
ik heb gezegd, dat ik zo graag deze raadsmededeling dit hele besluit in de procedure zie komen. 
Vraagt u nu al wat vindt de VVD ervan? Nou, we hebben een hele bijzondere tijd gehad. Wel een 
nieuw Stadskantoor, toen niet, toen weer wel, nu waarschijnlijk weer niet. En ik denk dat het heel goed 
is voor de stad dat er in ieder geval één knoop lijkt te zijn doorgehakt. Hoe hard we ook onze best 
doen om het beeld nu te geven dat het toch niet zo was. Ik denk dat het goed is, dat het Stadskantoor 
niet gaat verplaatsen. Ik denk dat mijn fractie dat een goed idee vindt. Alleen wat gaan we dan wel 
doen, ik denk dat die vraag ietsje ingewikkelder is dan iets wat je binnen een week geagendeerd hebt 
en dat je dat al helemaal alle ins en outs kunt gaan bespreken. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, als laatste petit vraagje, voorzitter. Ja, dat is nu ook juist de 
essentie, drie jaar geleden vond u het juist geweldig dat dat Stadskantoor weg kon en nu zegt u het is 
ook prima dat het blijft staan. Ja, u waait gewoon waar de wind waait. Ja, sorry. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ja, goed dat u mij daarop wijst dat ik dat geweldig 
zou hebben gevonden. Hartstikke goed, ik wist het niet. Maar zo zie je maar weer. Ik zal een black-out 
hebben gehad dat ik dat ergens in de krant heb laten zetten ofzo. En ik ben dan zeker de enige die 
dat niet meer weet, dat dit onderdeel dat dat voor ons de kern van ons bestaan was. Ik zal eens naar 
de dokter gaan meneer Van Gestel om te vragen wat er met me mis is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, bespreek dat even buiten de vergadering. De heer Beesems van de fractie van 
de Nieuwe Democraten.  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Procesmatig zijn hier geen duiten verdiend. De 
communicatie naar de raad is in de ogen van de Nieuwe Democraten maar ook naar andere fracties 
hebben dat gememoreerd duidelijk te laat en te weinig, omdat we nog niet voldoende weten wat de 
business case uiteindelijk heeft opgeleverd. Wie wist wanneer het Stadskantoor niet verplaatst zou 
worden? Wanneer zijn de belanghebbenden en dat zijn in eerste instantie toch de ambtenaren zoals 
de wethouder ook aangeeft, gevraagd en geïnformeerd? Ik ontkom er niet aan om iets inhoudelijk te 
doen alhoewel dat buiten het interpellatieverzoek valt. Maar inhoudelijk willen we straks weten wat 
deze beslissing inhoudt voor het verwezenlijken van het mandje van Professor Bakker. Ten aanzien 
van de school, de tuin, de eventuele bewoning van het klooster en de te bouwen woningen in de 
kloostertuinen of er nu een Stadskantoor of een supermarkt op de hoek staat niet interessant 
misschien, maar we willen er graag over praten. Het moet volgens heel veel partijen hier vanavond 
terug in de cyclus gebracht worden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Ik kijk nog even naar de interpellant als slot van uw 
termijn. Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ruim twee jaar geleden 4 september 2014 weidden we 
als raad een hele avond het hele plan voor de binnenstad. Er lag een rapport Roosendaal: Gezonde 
Stad met mooie plannen, ambitieuze plannen. Waarbij wij als raad ook zouden proberen niet teveel op 
de details te regeren en vertrouwen te hebben in de plannen die vanuit de markt zouden komen. En 
deze waar mogelijk te ondersteunen. D66 heeft het plan toen gesteund, maar we gaven geen blanco 
cheque en ook geen carte blanche. En we, ik begrijp de aanpassing dat de SP-motie Samen doen we 
het eigenlijk financieel was bedoeld, maar eigenlijk zien we hem liever breder. Want daar het volgens 
D66 nu goed mis, met het samen doen. Er is de afgelopen twee jaar een hoop gebeurd met de 
binnenstad en ook volgens D66 een hoop goede dingen, maar we zijn er nog niet en we zijn op 
diverse terreinen nog bezig voor onze binnenstad. Ook vanuit elders in het land, krijgt Roosendaal af 
en toe eer toegewezen voor hoe wij bezig zijn met onze binnenstad. Daar mogen wij best trots op zijn. 
Maar toch bekruipt D66 al langer en steeds meer een onprettig gevoel. Zijn we als raad wel genoeg 
op de hoogte. Zijn we überhaupt nog wel in control. En de raadsmededeling over Stadskantoor van 
vorige week gaf wel een antwoord, maar helaas niet het antwoord wat D66 wilde. En een kleine 
correctie op wat de SP net aannam over D66. Als we het Stadskantoor alsnog in tegenstelling tot plan 
Bakker gaan behouden zou dat voor D66 best een te bespreken uitkomst kunnen zijn. Maar dan wel 
een uitkomst van een zorgvuldig proces via een volledige cyclus zoals ook andere partijen zoals de 
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Roosendaalse Lijst, CDA en volgens mij ook de VVD zeggen en die we als hele raad en college 
bewust en samen moeten doorlopen. Het behoud van het Stadskantoor is voor ons nog geen 
voldongen feit. We hebben namelijk ook vragen wat dit bijvoorbeeld voor effect heeft op de Jeroen 
Bosch school en andere onderdelen van dit mandje. En we hebben weer vragen wat een aanpassing 
in deze mand voor effecten kan hebben op andere manden. Maar eigenlijk zijn we ook gewoon 
benieuwd wat Professor Bakker er zelf van vindt. En bovendien D66 heeft de afgelopen jaren al heel 
vaak gepleit voor het vooraf zo vroeg mogelijk meedenken door de hele raad. En we hebben nu toch 
het gevoel dat we als raad pas achteraf over deze mededeling worden geïnformeerd. Dat hadden we 
graag eerder gezien. Dan hadden we kunnen kijken of het college en de wethouder genoeg lef 
hebben getoond in het proces tussen de Provincie en gemeente. En of we als raad hadden kunnen 
ingrijpen. En tenslotte misschien wel het allerbelangrijkste punt, ik wil heus aannemen dat het college 
en dat wethouder Lok zorgvuldig heeft nagedacht over de aanpassing aan het plan. Maar wij vragen 
ons af wat geeft het college, wat geeft de wethouder het recht om het plan Bakker zomaar zelfstandig 
aan te passen. Als D66 inderdaad een paar maanden geleden aangeeft het voorlopig nog niet nodig 
te vinden dat de Centrumring al wordt aangelegd is dit raadhuis te klein, ook bij de SP volgens mij 
voor wie het plan Bakker vanavond toch geen dogma blijkt te zijn. En nu komt het college zelf met de 
korte mededeling dat één van de mandjes niet doorgaat. En dan lijkt het alsof het daarmee klaar is, 
einde verhaal is. En dat we gewoon verder gaan zonder dat dit een big issue is, nou dat is het volgens 
ons dus niet. Het is of wel, het is wel  een big issue. We kunnen niet zomaar doorgaan. En het is de 
hoogste tijd dat we weer eens een hele avond over het hele plan gaan debatteren. Dus niet één 
mandje, maar het hele plan.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat is nou eigenlijk het probleem. We gaan die 
raadsmededeling bespreken, dan hebben we ook tijd gehad om ons te verdiepen in de stukken. Dan 
hebben we de tijd gehad om vragen te stellen. Dan hebben we ook de inwoners van Roosendaal en 
de ondernemers in Roosendaal tijd gegeven om vragen te stellen. Wat is nu uw probleem? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Het probleem stel ik eigenlijk vast in de laatste zinnen. Wij willen de kaders 
opnieuw vaststellen of vastzetten en waar staan we nu, waar willen we heen. Houden we vast aan het 
oorspronkelijke plan of wordt het een plan B of plan C. En ik zeg dus dat het net als andere partijen 
dat het de hoogste tijd is voor zo’n raadsavond, maar dan wel zorgvuldig en middels een hele cyclus 
over het hele plan. En niet alleen over de raadsmededeling Stadskantoor.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dus D66 wil doodleuk helemaal opnieuw beginnen aan het 
rapport Gezonde Stad? Dat is wat u zegt.  
 
De heer RAGGERS: D66 wil niet helemaal opnieuw beginnen aan het plan Gezonde Stad maar wil 
wel zoals ik eerder heb aangegeven kijken wat zijn de effecten van een aanpassing in één mand op 
de andere onderdelen in dat mandje en op de andere manden. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De wethouder die gaf daarstraks in zijn eerste 
reactie aan dat wat het college betreft het mandje als zodanig gewoon kan blijven bestaan. Ik bedoel 
men blijft gewoon openstaan voor nadere invulling van dat hele Mariadal-gebeuren. Mijn collega heeft 
in zijn termijn gezegd of we nou straks daar een Stadskantoor staat of er staat een supermarkt dan 
nog ben je bezig om daar gewoon invulling aan te geven. En nou vraag ik me af van bent u het 
daarmee eens wat de wethouder zei, bent u het eens met wat mijn collega heeft ingebracht of zegt u 
van dat zijn zaken die totaal niet meer aan de orde zijn, of, of hoe is dat bij u binnengekomen? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Nou, ik vond het een beetje moeilijk om uw vraag te volgen, want u haalt heel 
veel dingen aan. Wat wij willen is een zorgvuldig proces over niet alleen het Stadskantoor maar over 
het effect wat het Stadskantoor kan hebben op de rest van dat mandje en op alle andere manden. En 
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dan zou het dus kunnen zijn dat er een Stadskantoor blijft bestaan maar dat moet wel via een 
zorgvuldig proces.  
 
De VOORZITTER: Goed, dank u wel, meneer Raggers. Ik, ik ga eens even een voorstel doen aan u. 
Ik kijk eerst naar de Partij van de Arbeid of u de motie, motie nummer 4 over het Mariadal of u 
überhaupt vanavond deze motie in stemming wilt brengen of dat u wat ik hoor van een aantal fracties 
dat zou ook mijn voorkeur hebben dat we deze raadsmededeling in een reguliere cyclus gaan 
behandelen met alles wat daarbij hoort. En dan zou deze motie daar dan ook kunnen worden nou ja 
ingediend, althans dat u hem nu zou aanhouden en hem daar dan weer opnieuw adresseert. Waarom 
vraag ik dat. Als u die motie toch vanavond wilt handhaven om erover te besluiten ja dan zal, denk ik, 
wethouder Theunis misschien wel behoefte voelen om op Mariadal dat is, het gaat over Mariadal en 
niet over het Stadskantoor dat was wethouder Lok vanuit zijn portefeuille P & O, Personeel en 
Organisatie. Want het college bereidt zich ook liever voor in die reguliere cyclus, dat is ook wat 
zorgvuldiger. Maar goed de motie ligt er, is ingediend dan moeten we er wel wat mee van de zijde van 
het college om die motie ook te becommentariëren. Meneer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, ik waardeer uw pragmatisme en we kennen elkaar in deze raad 
onderling dat we altijd welwillend zijn. Ik heb wel even een wedervraag voor ik uw vraag beantwoord 
als u het goed vindt. Ik kijk ook even naar de griffier dan. Wanneer is de eerstkomende vergadering 
dat wij hier verder over gaan spreken, dat zal bekend zijn ongetwijfeld want de tijd moet niet te ver 
gaan dringen. 
 
De VOORZITTER: Nee, dat is, dat is waar. Maar de Agenda… 
 
De heer KLAVER: Is dat te melden? 
 
De VOORZITTER: De Agendacommissie die bepaalt de onderwerpen… 
 
De heer KLAVER: Nee, dat snap ik wel. 
 
De VOORZITTER: En zet ze ook en ja nou ja dat kan heel snel, dat zal, dat is in ieder geval ergens in 
de maand november. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed, dat is volgende maand al.  
 
De heer KLAVER: Met deze aankondiging willen, zijn wij bereid de motie verder qua bespreking aan 
te houden en gaan we dus mee in uw voorstel.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat, dank u wel, dat is, dat is, dat is goed. Ik denk dat dat goed is dan betekent 
dat voor nu dat van de zijde van het college dit nu verder niet hoeft te worden beantwoord omdat we 
daar dan nog op terugkomen in de portefeuilleverdeling gelet op dat mandje van mevrouw, mevrouw 
Bakker. Dan kunnen we ons ordentelijk, ordentelijk voorbereiden. Dan constateer ik als u het er 
allemaal mee eens bent om het langs die route, dat proces te volgen, dat dan de interpellatie hiermee 
is, is afgewikkeld. De dingen zijn gezegd zoals ze zijn gezegd. Ik zie de heer Raggers ja knikken. Daar 
volgt dan verder geen besluit, besluit over en dan wachten we de Agendacommissie... Ja? Wil je dat 
nog nu… We gaan het, we gaan het zo doen. Maar de wethouder Theunis die vraagt mij toch nog 
even op de relatie met de Provincie, Provincie – gemeente om dat misschien dan daar beelden over 
blijven bestaan op weg naar die, de wethouder toch even wil verduidelijken. En voordat u dat doet de 
heer Van Gestel nog een voorstel? 
 
De heer VAN GESTEL: Nou punt van orde, voorzitter, ik heb een aantal vragen gesteld maar ik snap 
dat daar nu niet een paraat antwoord op is, zo zijn we ook getrouwd. Staat het u mij toe dat ik dat 
morgen dan schriftelijk naar u doe toekomen en dat dat op die manier doorgeleid wordt naar het 
college? 
 
De VOORZITTER: Ja, natuurlijk, zet ze op papier en stuur ze alvast in, dan kunnen die beantwoording 
ook alvast worden voorbereid door ons ambtelijk apparaat. De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, er zijn vanavond vele vragen gesteld. Waar het onze fractie om gaat 
vooral vanuit Necker van Naem waarin we met elkaar hebben afgesproken dat het vooral belangrijk is 
om een raadsvoorstel te hebben wat breder is. Kunt u toezeggen namens het college dat wij op korte 
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termijn een raadsvoorstel kunnen hebben waarin integraal al die aspecten worden meegenomen en 
alle informaties. Zodat als we met elkaar in debat gaan, want ik ben het graag eens met de 
coalitiepartijen dat we inhoudelijk willen discussiëren. Er waren een aantal woordvoerders die dat 
terecht zeiden. Zou u dat kunnen toezeggen dat u dat, want in november dus over de hele 
planvorming, alle aspecten daarin binnen een twee weken zeg maar uiterlijk 1 november kunnen 
hebben. Is dat mogelijk? 
 
De VOORZITTER: Ja, een raadsvoorstel dan moet er een voorstel zijn wat wij aan u raad voorleggen 
en dat is nu niet het geval. Dus het is die raadsmededeling die wordt geagendeerd in de cyclus van 
beeldvorming, Commissie en raad dat is het basisdocument op basis waarvan en dan kunt u daar 
alles in kwijt, alles in dat mandje met Necker van Naem en andere dingen. Maar een raadsvoorstel is 
pas, maar dat is aan het college dat dat voorbereid wordt maar dan moet dat wel een concreet 
voorstel worden. En dit onderwerp vordert op dit moment nog geen concreet voorstel van het college 
aan u raad, dus de raadsmededeling is het document wat dan in die cyclus ten grondslag ligt aan de 
verdere debatten.  
 
De heer KLAVER: Maar voorzitter in die raadsmededeling die wij kregen wordt gesproken over het 
Stadskantoor en Mariadal wordt daarbij gehaald. Daar worden een aantal beslissingen gemotiveerd. 
Ik denk dat voor een goede raadsdiscussie en ook voor de Commissie heel goed is dat alle informatie 
die u al beschikbaar heeft ook aan ons ter beschikking wordt gesteld want anders vertragen wij en we 
hebben ook meerdere partijen ook grotere partijen in de raad gehoord die daar behoefte aan hebben. 
Dus mijn vraag is, is dat mogelijk dat u dat binnen het college bekijkt dat wij dus meer informatie 
krijgen zodat de discussie dan ook wat hanteerbaarder wordt. 
 
De VOORZITTER: Ja, u zult die documenten krijgen van het college die nodig zijn om een ordentelijk 
debat te kunnen voeren met als, als beginpunt die raadsmededeling, maar dat is geen raadsvoorstel 
maar dat zijn documenten die de wethouders. Dat gaan we bespreken in het college en u zult keurig 
worden geïnformeerd met die stukken die naar het oordeel van ons, dat is onze informatieplicht ook 
naar u toe, die absoluut nodig zijn voor een zinvol debat met elkaar.  
 
De heer KLAVER: Maar dan zinvol dat we op tijd dat hebben voor de eerste Commissievergadering, 
dat hoor ik u zeggen? 
 
De VOORZITTER: Wat u mij hoort zeggen is dat de raadsmededeling wordt geagendeerd onder de 
wijze bezieling van de Agendacommissie en dat zal ergens in november in de cyclus starten met 
beeldvormende Commissie. En als het stuk in de Beeldvorming zit dan zal het college tijdig bij het 
uitbrengen van de agenda van die beeldvorming zal het college tijdig die documenten meesturen als 
onderlegger bij die raadsmededeling, die u nodig heeft voor uw beeldvorming, oordeelsvorming en 
straks besluitvorming. 
 
De heer KLAVER: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mooier kan ik het niet maken. Dan nog even de wethouder Theunis even op het 
punt van de beide overheden Provincie en gemeente met het stuk over of het stuk van Mariadal en 
dan sluiten we voor nu deze discussie.  
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hecht er toch wel waarde aan, als ik kijk de relatie 
met de Provincie want door sommigen is gesuggereerd, mevrouw Van den Nieuwenhof zei wat 
overheden er komen niet uit, het is samenwerking. Ik hecht er waarde aan te zeggen wij moeten niet 
de verkeerde signalen richting Den Bosch sturen vanuit u raad voorzitter, dat is van groot belang. Wij 
hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Provincie, die is geldend. Binnen die 
kaders werken wij samen laat dat duidelijk zijn, af en toe prikkelend maar dat is geen enkel beletsel. 
De verhoudingen zijn goed, we stemmen dat goed af. Die samenwerking met elkaar is gewoon goed. 
We moeten niet hebben in dit huis naar een belangrijke samenwerkingspartner en ik hecht er waarde 
aan nogmaals te zeggen in de verhoudingen zij zijn eigenaar van Mariadal. Ze hebben uitgesteld 
maar ze gaan het toch doen, Mariadal te koop zetten. Wij zijn de partij en dan moeten wij van goede 
huize komen om daar onze invloed op uit te oefenen. Laat dat duidelijk zijn een belangrijke partner 
van ons. En de vorige gedeputeerde heeft de Staten ook al laten weten dat elke euro die zij in 
Mariadal hebben gestopt er volledig uitkomt. Dan schets ik even de sfeer. Maar nogmaals wij moeten 
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niet de verkeerde signalen richting Den Bosch sturen, die zijn goed en die moeten we ook goed 
houden. Wat natuurlijk wel van belang is ik heb ook de informatie die gaan we overzien. Ik moet dat 
wel afstemmen ook met de Provincie welke informatie wij allemaal beschikbaar stellen. Maar daar zie 
ik gelet op de goede samenwerking die wij tussen de overheden hebben, zie ik daar ook geen 
beletsel. Nogmaals van belang laten wij hier niet ons negatief uitlaten over de Provincie over die 
samenwerking, dat is niet goed voor ons.  
 
De VOORZITTER: Goed, akkoord.  
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Dan niets meer aan de orde zijnde sluit ik de raadsvergadering voor vanavond. 
Dank u wel. 
 
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 22.35 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
17 november 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


