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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 14 JULI 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
    van 23 juni 2016 
 
4. Afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen, actielijst en motielijst en lijst 
    ingekomen stukken 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 33 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2015 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 34 Raadsvoorstel Jaarstukken 2015 
b. Voorstel 35 Bestuursrapportage 2016 
c. Voorstel 36 Raadsvoorstel Verbindend Groen 
d. Voorstel 37 Raadsvoorstel voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen 2016 
 
7. C-categorie 
a. Lis brief 983636 Jong Roosendaal 18+/-  in de jeugdzorg 
b. Lis brief 997893 stichting leergeld - kinderen in armoede 
c. Raadsmededeling 40B-2016 Scenario’s peuteropvang in Roosendaal 
 
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, H.J. Polderman, 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), 

C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks),  A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  

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

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

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), 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), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. 

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

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

 

Afwezig:  
Mevrouw E. Derks-Mulder (PvdA) 

De heren: H.W. Emmen (D66), M.A.K. van Heumen (SP), E.J.C. Matthijssen (VVD), 
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1. Opening en vaststelling raadsagenda 
De VOORZITTER: Dames en heren, het, het klokje is 19.30 uur. Ik heet u, ik heet u allemaal welkom. 
Ja, zeer veel dank meneer Raggers voor de orde die u met mij handhaaft. We hebben een vrij volle, of 
misschien ook niet, agenda maar uw voorzitter is vast van plan om het helemaal af te maken 
vanavond hoe laat het ook wordt. En u bent het daarmee eens. En ik kan u vertellen ’s nachts 
vergaderen is enig en wat bent u het dan snel eens met de voorstellen van het gemeentebestuur. 
Maar laat ons kijken hoe ver we komen, maar wel even fors aan het werk blijven, want volgende week 
donderdag ook weer een drukke avond en dan breekt toch echt het reces aan. Ik meld u bij de 
opening afwezig de leden van u raad de heren Matthijssen, Emmen en Van Heumen. Dat is wat mij 
gemeld is. 
 
2. Vaststellen raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan vervolgens zijn wij toe aan het vaststellen van de raadsagenda voor 
vanavond. Wil één uwer daarover het woord? Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u burgemeester. Ik heb eigenlijk een verzoek aan de 
Partij van de Arbeid aangaande het agendapunt 7.c zie ik, nee wacht even kijken.  
 
De VOORZITTER: Doe dat maar. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Het agendapunt 7.c raadsmededeling scenario’s peuteropvang in 
Roosendaal. Ik wil een vriendelijk verzoek doen aan de collega’s van de Partij van de Arbeid om dit 
onderwerp door te schuiven naar de Kadernota volgende week. Ze hebben zelf ook een voorstel 
hierover in de Kadernota aangekondigd dus dat lijkt me eigenlijk een logisch en vooral, ik vind het 
vooral een vriendelijk verzoek. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, ik inventariseer even alle wensen voor de raadsagenda, dan pellen we 
alles, alles even af. Anderen nog van u raad over de agenda? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we zien dat op de agenda de Nieuwe Democraten niet staan 
genoemd dat zij de Jaarstukken zouden willen bespreken maar dat hebben we wel aangekondigd in 
de Commissie, dus we gaan ervan uit dat wij ook gewoon bij de Jaarstukken onze termijn hebben.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja hoor, de Jaarstukken zal ik aan iedere fractie de gelegenheid geven om het 
woord te voeren in eerste termijn. Ja, nee maar prima. Mevrouw Koenraad?  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, wij staan geagendeerd ook bij verbinding groen, over een motie 
groen voor grijs. Ik ga wel het woord voeren, maar niet over dat onderwerp, want dat ga ik meenemen 
bij de Kadernota omdat dan ook het grijs aan bod komt.  
 
De VOORZITTER: Ja, we gaan het zien. Anderen nog van u raad? PvdA niet? Ja, ja oké. Het 
voorzitterschap heeft enige voorkennis, maar als het niet van u uitkomt, want dan ga ik dat op een 
andere manier uitlokken. Meneer Yap de vraag van mevrouw Van den Nieuwenhof zou u daarop 
willen reflecteren wat betreft, maar dat gaat over agendapunt 7.c de raadsmededeling over de 
scenario’s peuteropvang in Roosendaal en ja mag ik u uitnodigen om ook iets te vinden nog over het 
raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen. Het woord is aan de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, over het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen hadden we de griffie 
geïnformeerd dat dat een A-stuk was, heeft ook…. 
 
De VOORZITTER: Het moet even in deze vergadering, want het staat ook op de agenda.  
 
De heer YAP: Oké. 
 
De VOORZITTER: Het moet wel even worden afgevoerd naar de bespreekstukken, naar de 
hamerstukken categorie. Dat is even wat ik probeerde… 
 
De heer YAP: Nou, dat kan dus naar de hamerstukkencategorie. 
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De VOORZITTER: Geweldig.  
 
De heer YAP: En agendapunt 7.c. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer YAP: Een vriendelijk verzoek, echter wat ons betreft geen logisch verzoek dus we handhaven 
de agendering.  
 
De VOORZITTER: Oké, dan blijft dat punt, punt staan en dan gaat het raadsvoorstel 
voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen 2016 dat staat nu in onze agenda geagendeerd onder 
de B-categorie 6.d, 6 Dirk dat verdwijnt, of verdwijnt, dat gaat over naar de agendapunt a de 
hamerstuk afdeling A-Categorie en dat wordt dan het nieuwe agendapunt 5.b, 5 Bernard. Ja, meneer 
Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, wat de betreft de bestuursrapportage, wij komen niet met een motie 
of een amendement maar willen graag alleen een stemverklaring afgeven. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja maar dat ja prima dat zien we wel even bij de stukken, het is nu even wat 
van de agenda af moet of verplaatst naar een andere afdeling, maar wat u allemaal gaat doen bij de 
andere agendapunten dat zien we, dat zien we wel. Maar voor nu is het even dat de enige, enige 
wijziging nu is dat de vitale wijken en dorpen van 6 Dirk gaat naar 5 Bernard hamerstuk. Anderen nog 
van u raad over de agenda, want daar gaat het om. Niemand? Dan gaan wij het vanavond zo doen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
van 23 juni 2016 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijsten van uw 
vergadering van 23 juni jongstleden Er zijn bij de griffie geen amendementen op de besluitenlijst 
binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval, waarvan akte.   
 
4. Afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen, actielijst en motielijst en lijst 
ingekomen stukken 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4 en dan beginnen we traditiegetrouw met de 
afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. U kent het stramien. We hebben het 
beleidsterrein bestuur en een beleidsterrein omgeving. Ik loop alles even af of er een aanvullende 
mondelinge vraag is op wat voorligt. Ik begin bij het beleidsterrein bestuur. Fractie VLP aanvullende 
vragen overlast Poolse supermarkt Gastelseweg. Geen nadere vraag. Dan de fractie van de VVD 
vervuilers aanpakken. Geen aanvullende vraag. Dezelfde fractie VVD mogelijke plaats brede school 
Wouw. Geen aanvullende vraag. Fractie van het CDA Roosendaalse jeugd veilig op weg. Geen 
aanvullende vraag. VVD cultuurlink. Aanvullende vraag? Op dit moment niet. De Partij van de Arbeid 
pilot reguliere mengvormen winkel-horeca. Geen aanvullende vraag. De Roosendaalse Lijst inzake 
het muziek- en cultuurhuis. Ja, meneer De Regt, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. In één van de antwoorden geeft u aan dat er geen 
betalingsachterstanden zouden zijn wat betreft het cultuurhuis. Nu horen wij geluiden dat de docenten 
die hierin gehuisvest zijn dat die al maanden al helemaal niks betalen en als het klopt krijgen die dan 
geen facturen, of hoe zit daar de situatie precies.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dat klopt dat is ook volgens de afspraken. Met ingang van het nieuwe 
cursusjaar 1 september dan gaan de huurtarieven in. Zo was dat ook afgesproken.  
 
De VOORZITTER: Ja, voor dit moment voldoende. Dan de fractie van de VLP bestuursrapportage 
2016. Maar ja, komt terug op de agenda. Ja. Dezelfde fractie VLP overschrijding kosten herinrichting 
Nieuwe Markt. Geen aanvulling. Roosendaalse Lijst, scenario’s peuteropvang. Komt ook terug op de 
agenda , dus voor nu niet. VLP aanvullende vragen biomineralenfabriek. Nee, meneer Heeren niet het 
geval. De Roosendaalse Lijst inzake de dance festivals. Nee. De Nieuwe Democraten nog 
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noodopvang vluchtelingen. Nee? En de VLP-fractie inzake de afvalstoffenheffing. Nee? Dan ga ik 
naar het beleidsterrein omgeving. De Roosendaalse Lijst inzake de privacy uitkeringsgerechtigden. 
Nee? De VVD rookvrije speeltuinen. Nee? De Roosendaalse Lijst onkruidbestrijding op verhardingen. 
Nee. De VLP snippergroen. Nee. De Partij van de Arbeid Vitale Wijken en Dorpen. Nee. Partij van de 
Arbeid, GroenLinks, D66 inzake toegankelijkheid voor gehandicapten. Nee. VLP de gevaarlijkste 
kruispunten. Nee, we rijden daar vanavond niet overheen. GroenLinks hemelwater. Nee, dat valt niet 
in deze prachtige zomer dus waarom daar nog een vraag over stellen. VLP werkzaamheden Heerma 
van Vossstraat. Meneer Heeren? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter, de VLP die wil inzoomen op het stuk de 
informatievoorziening naar de burgers toe en we willen dat graag in de Commissie inbrengen. 
 
De VOORZITTER: Ja, de Agendacommissie die heeft dat gehoord voor de agendering na het 
zomerreces en de fractie van het CDA afsluiting Heerma van Vossstraat? Ja. 
 
De heer BREEDVELD: Eén kleine vraag voorzitter. De hele wijk Weihoek wordt nu ontsloten via één 
uitgang, zeg maar en dat is over het spoor. Wat gebeurt er als er werkzaamheden zijn en je gaat, de 
hele wijk Weihoek kan dan niet worden ontsloten. Klopt dat die aanname en wat zou een alternatief 
kunnen zijn.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Schenk, wethouder Schenk? 
 
Mevrouw SCHENK: U bedoelt als de spoorbomen dichtgaan dan, ja dan moet men wachten tot de 
trein voorbij is en dan kan men alsnog de wijk uit zou ik zeggen, maar ik denk dat ik de vraag niet 
helemaal goed begrijp. Sorry. 
 
De VOORZITTER: Nou, omdat het zomer is maar een hele korte. 
 
De heer BREEDVELD: Nee, het is een hele grote wijk natuurlijk en je zit puur met alleen maar als er 
iets op het spoor gebeurt kan de hele wijk nergens meer heen omdat de werkzaamheden tot en met 
de Sportstraat lopen. Dat was de vraag. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt voorzitter, dat deze aanvullende vraag gesteld mocht worden. Het is 
zo dat er altijd mogelijkheden zijn in noodsituaties om richting het ziekenhuisterrein op te gaan maar 
vooralsnog hoeven we daar geen gebruik van te maken. Het is slechts drie of vier dagen dat het 
gebeurt maar in geval van nood zullen we altijd dat soort scenario’s in gaan zetten. Ja.  
 
De VOORZITTER: Ja, dus via het ziekenhuis komen we, komen, komen, komen we in veiligheid.  
 
Actielijst 
De VOORZITTER: Ja, wij kijken even naar de actielijst dat doen we eens in de zoveel tijd. Ik heb 
vanmiddag gezien dat die net als de motielijst goed geactualiseerd is maar desondanks zijn er nog 
vragen, opmerkingen over de actielijst vanuit u raad? Of is het voor dit moment v.k.a. voor wat er, voor 
wat er ligt. Dat is het geval.  
 
Motielijst 
De VOORZITTER: Van de actielijst gaan we naar de motielijst daarover het, daarover eigenlijk 
hetzelfde. Zijn er op dit moment van de zijde van u raad daarover vragen of opmerkingen? Motielijst. 
Is niet het geval. Dan is dat voor nu ook v.k.a.  
 
Ingekomen stukken 
De VOORZITTER: En dan hebben we de lijst van ingekomen stukken van u raad. Gaat u akkoord met 
nou ja de brieven die binnen zijn gekomen en dat we dat afdoen langs de geëigende, geëigende 
kanalen. Dat is het geval. Dat gaan wij voor u allemaal weer ordentelijk regelen.  
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5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 33 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2015 
De VOORZITTER: Dan als ik het goed zie zijn wij toe aan agendapunt 5, dat zijn de hamerstukken. 
We beginnen met hamerstuk 5.a handelend over de verantwoording bijdrage fractieondersteuning 
2015. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Ik neem daarbij 
aan dat u akkoord bent met dit voorstel. Waarvan akte.  
 
b. Voorstel 37 Raadsvoorstel voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen 2016 
De VOORZITTER: Dan zoals net is vastgesteld van agendapunt 6.d overgeheveld naar de categorie 
hamerstukken A-categorie punt 5.b handelend over het raadsvoorstel voortgangsrapportage Vitale 
Wijken en Dorpen 2016. Een stemverklaring in ieder geval van de heer Van Gestel. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zoals de VLP-fractie in de Commissie heeft laten weten zal zij 
hier negatief over stemmen. Waarvan akte.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan met inbegrip van een stem tegen van de 
fractie van de VLP is het voorstel aanvaard.  
 
6. B-CATEGORIE 
a.  Voorstel 34 Raadsvoorstel Jaarstukken 2015 
De VOORZITTER: Goed, dan zijn wij toe aan agendapunt 6. Agendapunt 6.a raadsvoorstel 
Jaarstukken 2015. U allen heeft aangegeven daarover in eerste termijn het woord te wensen. Ik 
inventariseer even samen met de fracties de sprekers. Ik heb voorlopig vier uwer geïnven…. Ja, o 
mevrouw Koenraad? Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik had bij de opening van de agenda heb ik het gewoon fout 
gezegd. Ik wil hier de eerste termijn niet meer omdat ik dit onderwerp naar de Kadernota, ik had het 
over Verbindend Groen maar het hoorde bij Jaarstukken. Dus ik heb hier geen eerste termijn meer. 
 
De VOORZITTER: Oké, dan schrap ik u voor de eerste termijn. Ja, ik heb u, ja het gaat nog steeds 
over de Jaarstukken 2015, agendapunt 6.a. Nou ik heb drie uwer geïnventariseerd u kunt zich 
allemaal nog aanmelden via de gebruikelijke arm opsteken en dan kunnen wij het goed zien. Ik begin 
bij de heer De Regt van de fractie van de Roosendaalse Lijst.  
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Het verheugt ons dat er inmiddels een goedkeurende 
verklaring door de accountant voor de Jaarrekening 2015 is afgegeven. Dit is een mooi resultaat, 
proficiat aan het college en de betrokken ambtenaren. Aanvankelijk leek de Jaarrekening voor ons 
een A-stuk maar na de Commissie en na het fractieberaad zijn we tot andere gedachten gekomen. 
Gelet op de hoge weerstandscapaciteit en de gunstige financiële vooruitzichten leek het ons beter om 
voor het Jaarrekeningoverschot van 716.000 euro een nuttige bestemming te zoeken. Wij vermoeden 
dat er van dit bedrag al één ton zal gaan naar de viering van het 750-jarig bestaan en tweeënhalve ton 
naar ontsluiting van de Tolberg. Hierover moet overigens nog wel besloten worden. Er resteert dan 
nog een bedrag van 366.000 euro dat willen we graag besteden in de openbare ruimte. Vorige week 
stuurde wethouder Schenk een overzicht via de dagmail met zaken welke eraan kunnen bijdragen dat 
het niveau verder opgehoogd wordt. Ons voorstel is nu gebaseerd op dat overzicht om het 
restantoverschot uit te smeren over vier jaar, zodat we vier jaar lang voor een bedrag van 91.500 euro 
kunnen investeren in het groen door middel van het afsnijden van graskanten en herstellen van 
wortelopdruk rondom bomen. En dan zou het gaan om een bedrag van 60.000 euro en 31.500 maakt 
samen 91.500. Hopelijk is na deze vier jaar de financiële positie dusdanig dat we dan deze uitgave 
mogelijk structureel kunnen gaan maken. Navraag bij de wethouder van financiën leert dat deze 
handelswijze het uitsmeren over vier jaar boekhoudkundig is toegestaan. En nogmaals het 
weerstandsvermogen is wat ons betreft meer dan hoog genoeg om dit te kunnen doen. En we dienen 
hier dan een amendement voor in.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Moet ik even kijken of ik hem zelf bij me heb. Ja. Besluit: Beslispunt 2.11 te 
wijzigen het voordelig rekeningresultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve. Twee, onder 
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beslispunt 2 een nieuw beslispunt toe te voegen een bedrag van 366.000 te reserveren om vier jaar 
lang één keer per jaar graskanten af te snijden voor 60.000 en de wortelopdruk te herstellen voor 
31.500. En dit amendement is mede ingediend of wordt medeondertekend door de VVD, CDA, Partij 
van de Arbeid, SP, VLP en de Nieuwe Democraten.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1, heet “Inzet voordelig rekeningresultaat” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer DE REGT: Ja, over het andere amendementen en moties kan ik nog niets zeggen want die 
zijn nog niet ingediend, dus dat zullen we in de tweede termijn doen.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Zeer dank, meneer De Regt. Dan ga ik naar meneer Van Ginderen van de fractie 
van het CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, namens het CDA sluit ik graag aan bij de complimenten voor 
onze ambtenaren en het college bij het tot stand komen van de goedkeurende verklaring van de 
accountant. Als voorzitter van de Auditcommissie gelden deze complimenten zeer zeker eveneens 
van harte. De Auditcommissie heeft het proces van de accountantsverklaring en de soms niet 
eenvoudige omstandigheden waaronder één en ander tot stand is gekomen met belangstelling 
gevolgd. En heeft de doorlopende informatievoorziening zeer gewaardeerd. Roosendaal mag trots zijn 
op de accountantsverklaring zeker afgemeten naar landelijke verhoudingen. Laten we immers niet 
vergeten dat 2015 een bijzonder jaar is geweest met de invoering van de drie decentralisaties en voor 
onze gemeente ook nog een aantal incidentele gebeurtenissen. Met name de controle op de levering 
van de gefactureerde prestaties van de zorgaanbieders was nogal een tour de force en vraagt ook in 
2016 en waarschijnlijk de komende jaren nog wel wat aandacht. Voorzitter, tijdens de 
Commissievergadering hebben wij cijfermatig en inhoudelijk gezamenlijk de Jaarrekening uitgebreid 
besproken. Twee zaken licht ik er voor het CDA nog even uit. Allereerst kijkt het CDA met 
belangstelling uit naar september wanneer het college komt met nadere informatie over de situatie 
rondom de huisvesting Stadskantoor en omgeving Mariadal. Daarnaast hebben wij in de Commissie 
ook een amendement aangekondigd om over te gaan tot een storting in de bestemmingsreserve 
ontsluiting Tolberg. Dat amendement dien ik graag mede namens VLP, Roosendaalse Lijst, PvdA, 
VVD en Partij Verhoeven in. En voorzitter, dat amendement luidt als volgt… 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang.  
 
De heer VAN GINDEREN: Besluit: Beslispunt 2.11 te wijzigen in het voordelig rekeningresultaat ten 
gunste te brengen van de algemene reserve. Twee, onder beslispunt 2 een nieuw beslispunt toe te 
voegen. Een bedrag van 250.000 euro te storten in de bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg en het 
college te verzoeken voor de ontsluiting van Tolberg een plan van aanpak op te stellen gebaseerd op 
eerdere haalbaarheidsstudies en deze ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Voorzitter, dank 
u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Storting 
bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg” en dit amendement maakt onderdeel uit van de 
beraadslaging. Dank u wel meneer Van Ginderen. Dan heb ik genoteerd de heer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Bij de behandeling in de Commissie hebben wij een 
pleidooi gehouden voor meer daadkracht in het realiseren van de vele plannen. En dat betekent het 
beschikbare geld in vele reservepotjes gaan besteden. Het risicoprofiel van Roosendaal is goed onder 
controle gebracht en een weerstandsratio van minimaal 1,0 is prima. Het wordt nu tijd om ook aan een 
maximum weerstandsratio met elkaar te gaan afspreken zodat er een bovengrens gaat komen aan de 
miljoenen reserves en daarvoor hebben wij een motie. Graag wijzen wij u er ook op dat deze 
gemeenteraad met wethouder Theunis voorop opnieuw heeft afgesproken de richtlijn geen plan geen 
geld. Wij houden ons daar graag aan. Dezelfde wethouder zegt in zijn toelichting dat als het geld voor 
bijvoorbeeld Stadskantoor, investeringen economie en zorg worden uitgegeven de ratio daalt naar 1,4 
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en op zich is dat waar. Echter wij kennen geen plannen voor deze drie voorbeelden. U wel? Of de 
wethouder wel? En mochten deze voorbeelden worden omgezet in echte plannen, dan kan het 
college hiervoor een voorziening treffen en dan we weten ook met elkaar de startdatum en de 
einddatum voor deze plannen. Echter nu blijft alles te vaag en ligt er simpelweg geld op de plank en 
worden maatschappelijke vraagstukken onvoldoende opgepakt. Met de maximering van de ratio 
dwingen wij ons als gemeenteraad en als college om veel meer daadkracht te tonen. Daadkracht dat 
Roosendaal en haar inwoners verdient. Ook in de Commissie hebben wij gepleit dat geld voor de zorg 
geld voor de zorg blijft. En wij overwegen nog vanavond daarvoor met een motie te komen. Wij horen 
graag even van de wethouder dat hij extra toelicht hoe nou eigenlijk precies de verrekening is gegaan 
in de Jaarstukken. Misschien dat de wethouder in zijn toelichting ons kan overtuigen en ook de 
inwoners van Roosendaal dat zorggeld zorggeld blijft. En de betekenis van deze voorgenomen motie 
is dat transparant wordt gemaakt dat er geen geld van de zorg naar andere zaken gaat. Als Nieuwe 
Democraten zijn we al vele jaren de partij die gaat voor de basis op orde en dat is meer dan de 
scheve stoeptegel of het vele onkruid. Evenzeer vinden wij dat de lasten en de lusten voor onze 
inwoners in balans moeten blijven en als de lasten kunnen dalen door bijvoorbeeld de 
afvalstoffenheffing te verlagen of hondenbelasting af te schaffen dan moeten we dat zeker doen. 
Jarenlang heeft deze meerderheid of deze gemeenteraad in grote meerderheid onze voorstellen 
hiertoe altijd afgewezen. Dat gaat veranderen hebben wij gemerkt. Maar zoals altijd geldt de 
aanhouder wint en we zijn dus ook verheugd dat nu vele andere fracties onze eerdere voorstellen 
hiertoe hebben omarmd en hiervoor nu ook met eigen voorstellen komen. Vanavond was de 
Roosendaalse Lijst als eerste, voorzitter, complimenten dat ze met dat voorstel zijn gekomen dat we 
uiteraard hebben gesteund. Goed, aan dat politieke spel van met andermans veren pronken, 
voorzitter, hebben wij als Nieuwe Democraten geen behoefte. Het gaat erom dat wat goed is voor 
Roosendaal ook daadwerkelijk gebeurt. We hebben nog wel een kleine motie en die luidt “Vegen is 
een zegen” en die geldt, die vergt geen extra geld maar simpelweg vraagt die motie ook het 
beschikbare geld anders en beter te besteden. Essentie van die motie is dat vegen voorkomt dat 
zaadjes in het straatvuil kunnen ontkiemen en daardoor is de onkruidbestrijding aan de achterkant 
minder nodig. Soms is het echt zo eenvoudig als het is. En tot slot, geven de Jaarstukken een 
vertrouwd beeld van de werkelijkheid vroegen wij ons af. Wij vinden van wel en daarmee keuren wij de 
Jaarstukken goed. Zijn wij het eens met het gevoerde beleid en is dat het beleid wat uitvoering geeft 
aan het bestuursakkoord? Wij vinden van niet. Want dit college grossiert in plannen en blijft fors achter 
bij het realiseren van haar plannen. Voormalig raadslid Paul Klaver zou zeggen, de benen onder het 
bureau vandaan en de hand aan de ploeg slaan. Dit college of moeten we zeggen wethouder Theunis 
heeft nog maar anderhalf jaar om zijn beloftes in te wisselen. En wij voorspellen u dat gaat hij nog 
doen ook in het jaar voor de volgende verkiezingen. Het is het gebruikelijke ritueel van eerst het zuur 
en dan het zoet. Maar de snoepkast van wethouder Theunis gaat volgend jaar met beide deuren 
open. En dan wil ik nu graag de moties gaan indienen, voorzitter en de amendementen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De ene motie gaat… Ik moet even het stapeltje pakken, voorzitter of heeft 
u ze hier liggen? 
 
De VOORZITTER: Ik heb.. Aan u, wat ik heb liggen aan concepten is “Vegen is een zegen” en voor de 
rest heb ik van u niks, maar dat wil niet alles zeggen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Goed, voorzitter, de motie “Vegen is een zegen”. Ik heb hem net al 
toegelicht.  
 
De VOORZITTER: Ssst…. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Het besluit… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Van deze motie luidt als volgt: Het college deze zomer een proef gaat 
starten met intensivering van het vegen en de raad over de uitkomsten hiervan in het najaar wordt 
geïnformeerd en gaat over tot de orde van de vergadering.  
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De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 heet  “Vegen is een zegen” maakt onderdeel uit 
van de beraadslaging en de heer De Regt heeft een vraag aan de heer Schijvenaars over, op dit punt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. U wilt dat er meer geveegd wordt in de stad dat gaat 
natuurlijk ten koste van de capaciteit wat, wat moet er dan niet meer gebeuren? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou, het interessante is voorzitter dat het juist niet ten koste gaat van de 
capaciteit. Op dit moment als het onkruid eenmaal stevig is ontwikkeld dan moet er dus extra aan 
onkruidbestrijding worden gedaan. Dat vergt heel veel capaciteit en is vaak ook achteraf niet echt een 
structurele oplossing. Op het moment dat je de capaciteit voor onkruidbestrijding voor een deel gaat 
gebruiken voor het vegen en dat kan handmatig zijn, bijvoorbeeld de mensen die in de kaartenbak 
zitten van wethouder Verbraak die kunnen dat werk gaan doen maar het kan ook machinaal gebeuren 
met machines. Dan ben je dus aan de voorkant dezelfde capaciteit aan het gebruiken om te vegen, 
waardoor er minder onkruid groeit en hoef je aan het einde minder onkruid te bestrijden. Dus per 
definitie heb je minder capaciteit nodig en daarom is dit voorstel ook gewoon kostenneutraal. We 
horen graag… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Van de wethouder… 
 
De VOORZITTER: Het antwoord is gegeven en degene die interrumpeerde is ook gaan zitten. Maar u 
wilt nog meer indienen, maar daar ben ik…. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar voorzitter, ik had ook nog, ik had ook nog een motie gemaakt over 
ratio weerstandscapaciteit… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar die is blijkbaar op dit moment ergens in de logistiek blijven hangen, 
dus die zal ik dan straks in mijn tweede termijn gaan indienen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, of ze komt er nu aan. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Oké. 
 
De VOORZITTER: Dan kan die nu nog worden rondgedeeld en ingediend dan kan het maar gebeurd 
zijn. Ga uw gang meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee. 
 
De VOORZITTER: Het is een amendement. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, ik krijg nu een ander amendement overigens wel over de Jaarstukken 
en dat gaat over “Zorggeld blijft zorggeld”. Die ga ik nog niet indienen, want ik wil namelijk eerst horen 
van de wethouder in hoeverre… 
 
De VOORZITTER: Ja maar dien nou eerst in want uw termijn is al om, dien nou eerst in wat u in wilt 
dienen en wat u nog niet indient dat hoor ik graag in tweede termijn. Want even, even efficiënt blijven. 
U wilt nu een amendement indienen waarvan ik inschat dat dat hem is "Zorggeld blijft zorggeld”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, dat is hem niet, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nee, dat is hem niet.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat heb ik net aangegeven…. 
 
De VOORZITTER: Dan gooien we die weg. 
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De heer SCHIJVENAARS: Ik kijk nog even een moment in de binnenzak. Niet weg te gooien.  
 
De VOORZITTER: Nee, nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat komt straks. 
 
De VOORZITTER: Het gaat nu om het indienen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik heb nog één motie voorzitter, en dat gaat over de weerstandsratio om 
die te maximeren. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik kijk even naar de griffie. Is dat allemaal beschikbaar, want ik denk ook wel 
aan de effectiviteit en tijd, anders moet ik gaan schorsen. U heeft hem niet beschikbaar? Nee, dan 
vraag ik u om in tweede termijn om hem in te dienen. Ja, nou. Zijn er nog anderen van u fracties in 
eerste termijn? Mevrouw Oudhof noteer ik, ik noteer de heer Van den Beemt en de heer Brouwers. 
Mevrouw Oudhof ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. De SP heeft in de Commissie over de Jaarrekening al 
aangegeven dat de SP van mening is dat het financiële beleid in Roosendaal solide is. De financiële 
positie van Roosendaal is goed, dat is prettig. Ten aanzien van het overschot op het budget zorg heeft 
de SP aangegeven dat in Roosendaal de lokale zorg in vergelijking met andere gemeentes zelfs goed 
geregeld is. Ook zijn er in Roosendaal geen signalen van grote onvrede en van noodzakelijke zorg die 
onthouden wordt en mochten we toch nu niet alles weten en niet goed overzien of het allemaal klopt 
dan hebben we in Roosendaal altijd nog de risicoreserve van 10 miljoen. De SP heeft in de 
Commissie wel stilgestaan bij het feit en daarom hebben wij het ook als B-stuk geagendeerd of wij in 
Roosendaal wel iedereen bereiken die ook zorg nodig heeft. De vraag van de SP is en was ook in de 
Commissie is er nu zicht op dat mensen door een te hoge eigen bijdrage simpelweg omdat ze dat niet 
kunnen betalen afzien van zorg. Dus dat er zorgmijders zouden kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld 
ouderen die soms te trots zijn om hulp te vragen of mensen die daardoor veel te lang zelf 
aanmodderen of dat er een te grote extra overbelasting van mantelzorgers ontstaat. De wethouder 
had toegezegd om over de hoogte van de eigen bijdrages nog met een raadsmededeling te komen. 
En naar aanleiding van die raadsmededeling zouden wij overwegen of we dan met een motie zouden 
komen om een onderzoek te doen naar zorgmijders. Nou deze raadsmededeling hebben we tot nu toe 
nog niet ontvangen. Wel zijn we gisteren op een informatieavond over het Sociale Domein 
geïnformeerd over de plannen die er zijn om in 2017 de zorg van de huishoudelijke hulp verder te 
ontwikkelen waar juist de eigen bijdrage ter discussie staat. De SP wacht allereerst de 
raadsmededeling nog af en kijkt dan of er alsnog  later op een latere termijn een motie nodig zou zijn. 
En we zijn natuurlijk erg geïnteresseerd in de plannen in de uitwerking van de plannen die we 
gisteravond gehoord hebben van deze innovatieve nieuwe maatwerkvoorziening zonder eigen 
bijdrage. We wachten deze informatie dan ook verder af want dit zou zeker voor Roosendaal een 
enorme meerwaarde zijn. Ook het onderzoek van de Adviesraad voor het Sociale Domein om te kijken 
of er mensen buiten de zorg vallen verdient onze steun. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord aan de heer Brouwers van de fractie van de VLP.  
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten voor het Jaarrekening- 
resultaat, het mooie boekwerk en de keurige ondersteuning van het ambtelijke apparaat afgelopen 
week nog met vragen telefonisch, hetzij schriftelijk en de hele goede informatieavond die gegeven is 
aan de raadsleden. Met name hoe iedereen ook financieel meegenomen werd in het verhaal dat deed 
ons zeer deugd. Nog bedankt voor de beantwoording van de vragen over de storting binnenstad en 
van de afvalstoffenheffing. Wij zien wel bij de stortingen in de binnenstad dat deze 348.000 hoger is 
dan dat er nog verplichtingen zijn. Wij zien graag van de wethouder nog de beantwoording over de 
parkeertarieven en wat de kosten zijn over de op zondag parkeren. En of we kijken nog even of we 
daar in de Kadernota nog met een motie komen over het gratis parkeren in de garages. Voorzitter, wij 
hadden aangegeven dat wij een motie, een tweetal moties of amendementen in zouden dienen. Met 
name de eerste het 750-jarig bestaan van Roosendaal dat deze mooi gevierd moet worden voor onze 
burgers. In 2015 zijn we begonnen met een jaarlijkse storting van 25.000 euro. Wij vinden dat nogal 
een beetje magertjes, dus wij wensen daar nog een 100.000 euro bij te storten zodat het een mooi 
feestje aan onze burgers kunnen geven in 2018. Dan wil ik graag het amendement indienen. 
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Amendement “Reservering gelden 750-jarig bestaan Roosendaal”. Besluit beslispunt 2.11 te wijzigen 
in het voordeling rekeningresultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve. En onder 2, 
beslispunt 2 een nieuw beslispunt toe te voegen een bedrag van 100.000 euro te storten in de 
bestemmingsreserve 750-jarig bestaan Roosendaal in 2018 en indien noodzakelijk dit deelbesluit de 
hernummeren en gaat over tot de orde van de vergadering. Dit amendement wordt mede ingediend 
door de Roosendaalse Lijst, het CDA, de Nieuwe Democraten, Partij Verhoeven, De VVD en de Partij 
van de Arbeid. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Reservering gelden 750-jarig 
bestaan Roosendaal”. Maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  
 
De heer BROUWERS:  Voorzitter, daarna hebben vorige week in de Commissie uitgebreid gehad over 
de afvalstoffenheffing. Dank de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Wij hadden eerder 
dit jaar hadden wij al vragen gesteld over de hoogte van de reserve. Wij zagen nu de beantwoording 
en wij zagen een mooie, mooie, mooie, mooie inval om in het kader van de positieve resultaten die de 
wethouder had aangegeven met het omgekeerd inzamelen dat hij daar al positieve resultaten had om 
deze structureel met een verlaging te gaan doorvoeren. Want je moet meer ondergrondse containers 
gaan plaatsen, je ziet dan later ook de kosten terug worden en door het op een termijn dan te 
egaliseren zie je dan dat dit zo’n effect heeft om het rond te breien en we hopen dan dat dit op, ook in 
de structuur dat dit een structurele toevoeging kan worden en dat die 5 euro dan ook blijvend is. En 
dan wilde ik graag de motie indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Motie “Extra verlaging afvaltarief afvalstoffenheffing 2017-2021”. Draagt het 
college op een extra verlaging van 5 euro afvalstoffenheffing vanaf 2017 in de Begroting 2017 op te 
nemen en deze tot en met de Begroting 2021 te continueren. Mede in het kader om te komen tot 
vernieuwende processen afvalscheiding. Deze motie wordt mede ingediend namens het CDA, de 
Partij van de Arbeid, de Nieuwe Democraten, de Roosendaalse Lijst en Partij Verhoeven.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Extra verlaging tarief afvalstoffenheffing 
2017-2021” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel meneer Brouwers. Dan is het 
woord aan de fractie van de VVD, de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van twee moties, ik moest even 
kijken, twee moties die ingediend zijn hebben wij wat vragen. De eerste is de motie is “Vegen is een 
zegen” van de Nieuwe Democraten. Wij vroegen ons af of de Nieuwe Democraten ervan uitgaan dat 
we in Roosendaal alleen maar onkruid hebben dat zich via zaad verspreidt en dat we hier geen 
onkruid hebben dat zich via de wortel verspreidt, want dan kun je vegen tot je een ons weegt. Als het 
onder de stoeptegel door naar de andere kant gaat dan moet je eerst de stoeptegels keren tijdens het 
vegen. Doen we thuis wel met het tapijt, maar, maar misschien dat het machinaal vegen met de 
machines zoals u dat beschreef daar niet toe in staat is. En gaat u ook alle seizoenen dat ieder 
onkruid zaad draagt dan dagelijks of wekelijks vegen? Lijkt ons een vrij kostbare inzet en de andere 
vraag, voorzitter is een vraag aan het college bij de motie van de VLP die zojuist is ingediend. Wij zijn 
gek op moties die tot lastenverlichting leiden, we hadden hier één vraag bij aan het college. Er staat in 
de meningen van de motie een toekomstige reserve van circa 1,5 miljoen op deze manier is 
voldoende om onvoorziene uitgaven en tegenvallers op te vangen en de VVD wil graag de opvatting 
daarover van het college nog voor de zekerheid een keer heel duidelijk horen. En ja voorzitter, de 
andere amendementen en moties hebben wij mee ingediend. Dus het zou raar zijn als we daar nog 
vragen over hadden. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, ik kijk even naar u raad in eerste termijn. heeft iedereen in de eerste 
termijn het woord gevoerd die dat ook wenste? Dat is het geval. Dan ga ik van de zijde van het college 
naar wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij had ik twee zaken even ten aanzien van de 
motie van de extra verlagen van de afvalstoffenheffing dat is ook de vraag van de heer Van den 
Beemt is er 1,5 miljoen in de voorziening blijft is dat inderdaad voldoende voor onvoorziene zaken met 
name genoemd de mogelijke nog de claim die voortkomt vanuit Attero. Twee opmerkingen daarover, 
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we denken dat dat inderdaad wel voldoende zou kunnen zijn. Bovendien als je kijkt naar het voorstel 
wat ook een optie is natuurlijk en dat vind ik laat ik wel zeggen het goede aan het voorstel, 5 euro 
verlagen gedurende 5 jaar dat betekent en dat vind ik wel essentieel voor de burger, dat betekent wel 
een opgave daar heeft meneer Brouwers al naar gerefereerd van zorg nou als je 5 euro verlaagd dat 
dat over 5 jaar structureel dat je dat in ieder geval kunt ophogen. Dat is een, hij heeft het terecht 
gekoppeld aan het succes van afvalscheiding dat is natuurlijk wel een opgave te doen. Maar het 
voordeel is ook, mocht het onverhoopt tegenvallen dat je na een jaar of twee jaar kunt zeggen van 
nou ik draai het besluit terug. Dus wat dat betreft zie je in die vijf jaar zie eventueel als de nood aan de 
man is ook een mogelijkheid om dit, om dit terug te draaien. Dan nog even, even maar ik geloof het 
amendement is niet ingediend over zorg, zorggeld. Het is niet ingediend, maar wel een vraag. Laat ik 
maar dit zeggen ja, wat nu… 
 
De VOORZITTER: Nee, we gaan het niet hebben over dingen die niet, die niet, die niet bestaan.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja maar voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik heb gevraagd in mijn eerste termijn om een reactie van de wethouder.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar dat is niet het amendement of de motie die niet is ingediend. Dat is even 
mijn punt. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb gevraagd om een reactie van de wethouder…  
 
De VOORZITTER: Ja, u probeert het via een andere, een andere u-bocht. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan stel ik de vraag nu, voorzitter, aan wethouder Theunis. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kunt u even toelichten of zorggeld daadwerkelijk zorggeld blijft. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik snap de u-bocht. De wethouder doet dat in tweede termijn, doet dat in 
tweede termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik wil wel graag natuurlijk ook gewoon het debat kunnen 
voeren en ook een besluit kan nemen of ik het amendement wel of niet ga indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat moet u eerst indienen in tweede termijn en dan volgt een reactie van het 
college. Dat is de reactie. Anderen nog? Ja, dat zijn de spelregels. Buitengewoon eenvoudig. Dat is 
van de zijde van het college in eerste termijn. Wie van u raad die nog niet het woord heeft gevoerd in 
eerste termijn wil dat in tweede termijn? Nou, wacht maar even tot tweede termijn. Niemand, geen 
nieuwe sprekers in nieuwe termijn? Geen nieuwe sprekers in tweede termijn? Dan ga ik even naar de 
sprekers in eerste termijn die het woord hebben gevoerd en dat alsnog willen. Nee? De heer 
Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb wel een motie ingediend met betrekking tot “Vegen is een 
zegen” en ik zou het chic vinden als u ook wethouder Schenk de gelegenheid geeft om… 
 
De VOORZITTER: O, die motie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Om die motie om die in ieder geval wel te… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Beantwoorden, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Ja, ja, ja. Nee, wij gaan een zegenrijk antwoord horen van de wethouder. Was me 
helemaal ontgaan. Ja. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Klopt, Nieuwe Democraten heeft een vraag gesteld 
over hoe ik sta in het voorstel in de motie “Vegen is een zegen”. Allereerst wil ik aangeven 
onkruidbestrijding doen wij nu dit jaar op een vernieuwde manier. Wij mogen geen 
bestrijdingsmiddelen meer toepassen en wij hebben in den lande in allerlei werkgroepen goed 
gekeken wat dan de beste manier is om het onkruid aan te pakken. De manier die wij nu toepassen is 
een manier die eigenlijk alle gemeentes toepassen alleen het onderhoudsniveau verschilt per 
gemeente. Nou u heeft gekozen voor onderhoudsniveau C, ja dan pak je het inderdaad net anders 
aan als dat je voor een onderhoudsniveau A of A+ gaat. Als je het dan hebt over deze motie, ja 
eigenlijk technisch klopt die ook niet, want met vegen, ja vegen en borstelen zijn echt hele 
verschillende dingen. En het klinkt misschien wel heel technisch maar met vegen dat doen we als er 
markt is geweest dan vegen we de rommel weg en inderdaad neem je dan ook zand mee. Maar wil je 
echt onkruid te lijf gaan moet je borstelen en ik weet niet of u in de dagmail heeft gezien al een 
persbericht dat wij nu ook extra borstelen en we borstelen ook, we borstelen in  combinatie met, met 
de aanpak van heet water en stoom. Maar we gaan nu een extra borstelronde invoeren. Daar werd u 
ook vandaag via de dagmail over geïnformeerd. Maar vegen is echt iets totaal anders en de 
opmerking van de partij van de VVD is zeker waar als je alleen borstelt dan krijg je een enorm 
wortelnetwerk onder de grond en daar maak je het probleem erger mee. Dus de combinatie van 
aanpak is zeker belangrijk.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Een vraag nog van de heer Schijvenaars op dit punt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, zonder in technische discussies verzeild te raken, we 
snappen heus wel het onderscheid tussen borstelen en vegen. We zeggen niet van ga nu alleen maar 
vegen en stop met borstelen of met heet water bestrijding. Wat we zeggen is dat er in de vooral in de 
goten ligt zeker in Roosendaal in de straten in buurten ligt heel veel zand en onkruid dat zijn plantjes 
en die geven zaad. En dat zaad valt in dat zand en dat ontkiemt. Dat is gewoon basale kennis van de 
natuur. Op het moment dat je gaat vegen, het zand weghaalt, dat is dus niet borstelen want dan ben 
je het aan het losmaken dan haal je dus gewoon de basis weg voor het kiemen, dus voor extra 
onkruid. Zo eenvoudig ligt het. Wat is het probleem om daar een proef mee te doen?  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u, voorzitter, ja ik zal er een korte nog een reactie op geven. Het is echt 
een illusie om te denken dat u zonder zand in Roosendaal kunt komen te zitten. En als u denkt dat dat 
mogelijk is dan mag u daar echt miljoenen voor uittrekken.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan heeft het college in ieder geval de eerste termijn 
beantwoord die vragen die voorlagen vanuit uw termijn. Ik ga naar uw tweede termijn. Ik had net al 
gevraagd of nieuwe sprekers zich aandienen, dat was niet het geval. Dan loop ik even de volgorde af 
van sprekers in eerste termijn of zij  nog een de tweede termijn wensen. Ik kijk naar de heer De Regt. 
Ja, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het wel sympathiek is om eventjes te reageren 
op de ingediende moties en amendementen. Amendement 1 uiteraard is van onszelf. Amendement 2 
de ontsluiting van de Tolberg. Wij stonden daar in het begin wat terughoudend in want wij kwamen de 
vorige keer met de opmerking geen plan dan ook geen geld, maar nu is er opgenomen in ieder geval 
in het amendement dat er een plan van aanpak ook opgesteld wordt, dus dat stelt ons al enigszins 
gerust dus vandaar dat wij deze dit amendement ook mee in gaan dienen. 750 jaar Roosendaal, de 
Roosendaalse Lijst heeft destijds het amendement ingediend om de eerste ton te sparen. Wij zijn blij 
dat er een tweede ton bijkomt, want de evenementen die al aangediend zijn die gaan veel geld kosten 
als ze tenminste uitgevoerd worden, de Serious Request, The Passion en wielrenactiviteiten zijn al 
aangemeld dus dat zijn allemaal mooie activiteiten en wij hopen dat die ook doorgang kunnen gaan 
vinden met dit geld. Dan de motie “Vegen is een zegen”, nou de wethouder heeft zojuist toegelicht dat 
deze motie niet, niet haalbaar is. Dus die gaan we dan ook niet steunen. Motie 2 “Tarief 
afvalstoffenheffing” die hebben we medeondertekend met name vanwege de motivering en zoals de 
wethouder ook zei de geleidelijkheid. Je kunt nu wel in één keer bijvoorbeeld 50 euro teruggeven, 
maar dat betekent dat jaar daarop de mensen weer een verhoging krijgen in feite van 50 euro. Dus 
kiezen voor de weg van de geleidelijkheid vinden wij een hele mooie oplossing. Dus vandaar dat wij 
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deze ook mede indienen. De Nieuwe Democraten hadden nog een motie over het weerstandsratio om 
het college wat daadkrachtiger te maken. Ja hij is nog niet ingediend dus, hij wordt ook niet ingediend. 
Oké, dan reageer ik daar voor de rest ook niet op. Dan tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Ik kijk naar de heer Van Ginderen. Geen tweede 
termijn. De heer Schijvenaars. Tweede termijn? Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dienen we het amendement in “Zorggeld 
blijft zorggeld”. En het besluit luidt als volgt: Onder beslispunt 1 de Jaarstukken 2015 vast te stellen 
aan te vullen met – en dat is een heel technisch verhaal en dat horen we dan zo dadelijk wel van de 
wethouder of dat helemaal klopt – met dien verstande dat het overschot op de zorggelden in 2015 van 
5, 1 miljoen 7000 euro volledig gestort wordt in de risicoreserve Sociale Domein. Door deze storting 
wordt de afgesproken grens van 10 miljoen met 322.000 euro overschreden. Deze overschrijding 
wordt teruggestort in de Algemene Reserve en de nadere voorstellen voor resultaat bestemming 
genoemd in 6.2 tot en met 10 worden gedekt uit de Algemene Reserve.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Zorggeld blijft zorggeld” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter en dan het voorstel voor ontsluiting Tolberg, ja we hebben met 
elkaar de harde afspraak gemaakt geen plan geen geld. En voor de ontsluiting Tolberg ligt er 
simpelweg geen plan. De VLP spreekt nu wel over dat er een plan van aanpak moet gaan komen. 
Nou dan stellen wij voor kom eens met dat plan van aanpak. En als dat inderdaad dan allemaal 
uitgewerkt is, op dat moment kunnen wij dan met elkaar besluiten of we wel of niet daarvoor gaan 
sparen, voorzitter. Maar we gaan niet zomaar eventjes 250.000 euro storten in de reserve voor iets 
wat misschien nooit gaat komen. In die zin vinden wij het vreemd dat de Roosendaalse Lijst met 
dezelfde argumentatie alsnog achter die, dat voorstel heeft geschaard. En dan, voorzitter, over 
“Vegen is een zegen”. De wethouder zegt als u dat wilt gaan doen en dan gaat dat miljoenen kosten. 
Voorzitter, we hebben nogal veel mensen in de kaartenbak zitten, die kosten miljoenen. We kunnen 
ook gewoon die mensen een baan aanbieden als straatveger. Als ze daarvoor de goede competenties 
hebben, dan zijn we nog steeds de miljoenen kwijt maar dan hebben we wel mooie straten en schone 
straten. Het tweede argument was van ja gaat u dan elke week vegen of elke maand of elk kwartaal. 
Wij zeggen ook in het voorstel. Ga nou eens beginnen met een proef, ga nou eens gedegen kijken 
hoe dat werkt. Het andere argument over onkruid komt uit wortels. Ja en wortels komen uit zaadjes. Ik 
bedoel ik vind het wel een laag niveau geworden, voorzitter. Juist, juist onkruid moet je proberen aan 
de voorkant te bestrijden en niet aan de achterkant. Dus waarom zou je niet een serieuze poging doen 
om juist dat zaad, dat zaad dat er echt in enorme omvang door de lucht heen gaat, wat overal 
neerdwarrelt en wat vervolgens in een prachtige zandbedding kan ontkiemen. En ja dan kan de 
wethouder eerder zeggen van ja het weer zit niet mee, dat klopt, maar waarom zit het weer niet mee 
omdat er zoveel zand ligt met zoveel zaad. En als je dan vervolgens inderdaad daar wat regen 
overheen krijgt, ja dat gaat natuurlijk welig groeien. Dat kan een, dat kan iedereen bedenken. Dus 
toch voorzitter, we gaan die motie wel indienen. Motie “Vegen is een zegen” en we kunnen nog één 
kleine voorspelling doen dat over vijf jaar, want zolang duurt het meestal dat ook deze motie dan in 
uitvoering zal zijn genomen, voorzitter. Dank u vriendelijk. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik kijk even naar mevrouw Oudhof, tweede 
termijn. Ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik hoef niet echt een tweede termijn maar ik wil wel aangeven dat wij 
het amendement van de VLP over de reservering gelden 750-jarig bestaan Roosendaal willen wij 
graag mee indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is amendement nummer 3 daar wordt dan toegevoegd de fractie van de 
SP, mevrouw Oudhof als mede indienster van dit amendement. Bij deze genoteerd. Ik kijk naar de 
heer Brouwers nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, dat is het geval. Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Het amendement “Storting bestemmingsreserve 
ontsluiting Tolberg” daar teken ik graag in mee, wij open wel dat straks als het allemaal als de studies 
bekend zijn en het zijn positieve resultaten dat we dan ook met een aantal partijen dan ook 
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doorpakken en dan ook werkelijk gaan zorgen dat op termijn ontsluiting van Tolberg wordt 
gerealiseerd. Wat betreft het inzet van het voordelig rekeningresultaat wij tekenen graag in mee maar 
hopen wel dat ook dat volgende week tijdens de Kadernota behandeling ook een beetje op de steun 
indien mogelijk om van C naar B te gaan in het openbaar groen. Voorzitter, wat betreft de motie “Extra 
verlaging afvalstoffenheffing” deze wordt mede ingediend ook namens de VVD. Tot slot moet ik 
zeggen ja doet ons deugd dat wij ondanks onze beperkte financiële kwaliteit volgens de Nieuwe 
Democraten er toch in geslaagd zijn om de meerderheid in onze stukken te krijgen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u wel. Ik kijk naar de heer Van den Beemt. Nog behoefte aan een 
tweede termijn? Dat is niet het geval. Anderen van u raad die niet hebben gesproken nog in een split 
second nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan ga ik naar de zijde van het 
college. Kijk ik naar wethouder Theunis.   
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. En reactie op het amendement van de Nieuwe 
Democraten “Zorggeld blijft zorggeld”. Laat ik eventjes van te voren memoreren dat wij bij het 
bestuursakkoord en dat is heel essentieel met elkaar hebben afgesproken een risico reserve Sociaal 
Domein in de loop van deze periode te vormen een bedrag van 10 miljoen. Met als doel om 
geruststelling, zekerheid naar mensen te bieden voor wat komen zou gaan. Dat was een belangrijk 
signaal naar de samenleving. Aan de voorkant zijn wij bereid als gemeentebestuur om 10 miljoen euro 
te reserveren om tegenvallers op te vangen maar ook tegenvallers in de zorg van mensen om die op 
te kunnen vangen. Een belangrijk signaal in het bestuursakkoord. Moet ik ook memoreren 10 miljoen 
gevormd uit de Begroting uit de Algemene Middelen zover wilden wij daarin gaan. Vanuit de 
Jaarrekening eigenlijk een heel positief signaal omdat wij eerder door deze Jaarrekening z’n resultaat 
eerder tot de limiet van de 10 miljoen gaan komen.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap? 
 
De heer YAP:  Voorzitter, u refereert aan het bestuursakkoord maar deze reserve was er in principe 
toch al onder het vorige college en zal worden uitgebreid richting 17 miljoen zelfs oorspronkelijk.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Dat klopt de benaming is hetzelfde. Zoals u weet vorige keer was dat ook met 
name even een boekhoudkundig wat wij moesten doen. Als u weet dat was de wet Werken naar 
Vermogen of zoiets in ieder geval die het vorige kabinet had verzonnen. Hetgeen zou leiden tot een 
zeer hoge bezuiniging in de algemene uitkering van gemeenten. Die konden wij nog niet invullen die 
bezuiniging daartoe hebben wij daar even een tussenoplossing moeten verzinnen om te zeggen van 
dat geld dat trekken wij uit onze Begroting zetten wij even in de risico reserve met het doel om 
vervolgens te verwerken in de Begroting. Dat is iets ander wat we toen hebben verzonnen bij het 
bestuursakkoord met het nieuwe kabinet viel die ruimte weer vrij, hebben we inderdaad die benaming 
risico reserve gehandhaafd, maar dat is iets anders. Dan even over het amendement. Ik begrijp eerlijk 
gezegd niet de logica of de toegevoegde waarde van dat amendement. Trouwens ik zal hem ook sterk 
ontraden. Waarom? Eerste plaats ja we hebben de risico reserve volgestort. Nou moet je iets 
boekhoudkundig zitten veranderen waarvan ik het doel, moeten wel even als je praat ook 
complimenten voor de ambtenaren. Morgen moet die jaarrekening weg naar de Provincie wat dat 
betreft hebben wij alles klaar staan, dat is altijd heel spannend. U wilt toch morgen niet de mensen 
aandoen dat er allerlei andere boekingen in die jaarrekening en onttrekken aan de algemene reserve 
moeten plaatsvinden voor iets waarvan ik echt daadwerkelijk niet begrijp wat de logica is en wat het 
doel of de toegevoegde waarde van dit amendement is. Ja, ik probeer het even te rekken, voorzitter, 
want… 
 
De VOORZITTER: Ja, wij allen verwachten dat de heer Schijvenaars naar het interruptiegestoelte zou 
gaan. En ja daar staat hij.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, bij de behandeling in de Commissie sprak mijn collega de heer 
Beesems, sprak over dit onderwerp en toe gaf u als reactie in de Commissie dat het wellicht beter was 
geweest, of het ware beter geweest als we de zaken anders hadden geboekt om daarmee wel heel 
helder te zijn dat zorggeld zorggeld blijft. Kunt u zicht herinneren dat u dat in de Commissie heeft 
gezegd? 
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De heer THEUNIS: Ja, natuurlijk ik heb heel duidelijk aangegeven toen wij de Jaarrekening maakten, 
publiceerden op dat moment was het misschien beter geweest wat anders in te vullen. Maar dat is nu 
mosterd na de maaltijd, toen maar nu niet. Want wat voegt het nu nog toe. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dus daarmee zegt de wethouder dat het voorstel van de Nieuwe 
Democraten wel deugt alleen zegt de wethouder ik heb nu gewoon een heel praktisch, logistiek 
probleem want als ik dit overneem dat moet ik vannacht ambtenaren extra aan het werk zetten. Dat is 
dan toch de conclusie? 
 
De heer THEUNIS: Ja, dat is uw conclusie. Ik snap werkelijk niet wat de toegevoegde waarde van het 
amendement is, dat is er gewoon niet. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, tot slot ik blijf het merkwaardig vinden dat nu een andere 
wethouder tref dan in de Commissie. Maar dat stel ik dan maar vast, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Oké. Ik kijk nog even naar wethouder Schenk nog voor een reactie. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga nog heel kort even in, ik kan, kan een heel 
lang welles-nietesverhaal blijven. We hebben heel lang onderzoek gedaan naar wat de beste 
mogelijkheid is voor de onkruidbestrijding. Vegen zit daar echt niet bij. En ik zal u zeggen uw 
rekensom, sommetje over de mensen uit, de mensen die nu een uitkering hebben om die dan maar 
een baan te geven om te gaan vegen, want dat zei u “u neemt ze maar aan”. Daar heb je toch echt 
geld voor nodig en dat geld heb je in mijn ogen niet. En je moet dan ook wel eens heel veel mensen in 
die openbare ruimte zetten om dan continu te vegen, want zand waait er altijd door de lucht. Uit ieder 
tuintje, uit ieder plantsoentje waait er zand van de ene naar de andere kant. We hebben straten met 
zand, we gaan geen stenen los leggen. Zand is er in de samenleving en wij gaan, wij gaan niet zonder 
zand kunnen. Dus ik wil het er eigenlijk gewoon bij houden. Het is echt niet de oplossing voor 
onkruidbestrijding.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ach ja hebben we voor onze kleine kinderen niet allemaal 
een zandbak aangelegd thuis? We houden toch van zand. We hebben hier ook een heel mooi plan ’t 
Zand. Zand erover. Ik ga snel uit de beeldspraak. Oké. Ik geloof dat wij de eerste en tweede termijn 
hebben gehad van uw zijde en de zijde van het college. Dat betekent dat wij toe zijn aan 
besluitvorming. Zoals u weet gaan wij eerst het hebben over de amendementen. Als ik heel snel kijk 
denk ik dat we ze in volgorde van indiening kunnen behandelen. Dus dat betekent dat wij beginnen 
met amendement nummer 1 inzake het onderwerp “Inzet voordelig rekeningresultaat”. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring op dit amendement. In ieder geval mevrouw Koenraad. Ga uw gang.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, GroenLinks staat hier eigenlijk als één van de weinigen niet 
onder, we gaan het ook niet steunen omdat dit ook voor ons eigenlijk een heel hoog Truus de Mier-
gehalte heeft. Ofwel een ander gedichtje wat me nog te binnenschoot ”Goedendag mevrouw Van 
Gelder, wat zijn uw gordijntjes helder”.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Anderen nog van u raad? Heeft u er nog een 
paar voor vanavond? Ja? Oké. Dan gaan wij stemmen over dit amendement nummer 1. Wie is voor 
amendement nummer1? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van 
GroenLinks. Het amendement is daarmee aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens amendement nummer 2 inzake “Storting Bestemmingsreserve 
ontsluiting Tolberg”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Mevrouw Oudhof en dan 
mevrouw Koenraad. Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP gaat dit amendement niet steunen omdat ja 250.000 euro twee 
keer is veel te weinig om nu al daadwerkelijk iets te gaan doen aan die ontsluiting. Dus wij wachten 
even het plan van aanpak af en dan gaan we kijken of dat dan wel haalbaar gaat worden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Koenraad, GroenLinks. 
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Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks gaat deze, dit amendement wel steunen 
maar wil daarbij wel graag aantekenen dat GroenLinks niet alleen denkt aan een klassieke ontsluiting 
maar ook bijvoorbeeld aan alternatieve ontsluitingsmogelijkheden zoals thuis werken, woon-
werkverkeer, spitsvrij reizen, fietssnelwegen en dat mag wat ons betreft ook wel in een plan van 
aanpak worden meegenomen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten gaan dit voorstel niet steunen. Wij 
vinden het geen duurzame reservering en bovendien er ligt nog steeds geen plan. En de richtlijn is 
geen plan geen geld, voorzitter en daar houden wij ons aan. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van raad? Dat is niet het geval dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
amendement nummer 2. Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van 
SP en de Nieuwe Democraten. Daarmee is het amendement aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 3 inzake “Reservering gelden 750-jarig bestaan 
Roosendaal”. Eén uwer een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor dit amendement? Voor dit 
amendement bent u allen bij unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 4 “Zorggeld blijft zorggeld”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we gaan dit amendement intrekken. 
 
De VOORZITTER: U trekt hem in? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Amendement ingetrokken en hoeven we dus niet over te stemmen. Dan gaan we 
het, stemmen over het geamendeerde moedervoorstel, raadsvoorstel zo u wilt. Over dat voorstel zoals 
het thans voorligt één uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Wie is voor het 
aldus geamendeerde raadsvoorstel? Daar bent u het allemaal met uitzondering van de fractie van de 
Nieuwe Democraten mee eens. Het voorstel is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Vervolgens hebben we nog een tweetal moties op dit onderwerp. Motie nummer 1  
“Vegen is een zegen”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan 
wij stemmen. Wie is voor motie nummer 1. Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe 
Democraten. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: En dan motie nummer 2 inzake de “Extra verlaging tarief afvalstoffenheffing 2017-
2021”. Ook hier weer stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 
nummer 2. Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de SP als ik het goed zie. Ja, 
Nieuwe Democraten waren voor. De motie is aanvaard. Goed. 
 
b. Voorstel 35 Bestuursrapportage 2016 
De VOORZITTER: Dames en heren wij zijn toe aan agendapunt 6.b, 6 Bernard inzake de 
Bestuursrapportage 2016. Het voorzitterschap is gemeld dat er in eerste termijn een tweetal fracties 
het woord wensen. Dat zijn de fracties van de VLP en de Roosendaalse Lijst. VLP wil alleen een 
stemverklaring afleggen, dan komt dat zometeen wel. Houden we over de Roosendaalse Lijst. Nee? Is 
ook niet het geval? Nee? Ja, oké. U ziet zo braaf ik alles voorlees. Nee, als u het niet wilt, ik lok u 
zeker niet uit. Nou dan heeft niemand het woord, nou dat is mooi. Dan zijn we het er allemaal over 
eens. Dan gaan wij daarover stemmen, maar dan wil van te voren de VLP een stemverklaring 
afleggen. Dat klopt wel meneer Brouwers? Ga uw gang. 
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wij zullen instemmen met de bestuursrapportage. 
Echter wij maken nog wel een punt over de overschrijding van de kosten van de Nieuwe Markt. Als je 
de financiële verordening bekijkt dan zie je uitdrukkelijk staan dat er bij significante overschrijdingen 
dat de raad daar op juiste wijze geïnformeerd dient te worden en dan kan niet worden volstaan met 
een regeltje van we hebben meer kosten gemaakt dan verwacht en dat was het. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het 
raadsvoorstel Bestuursrapportage 2016? Daar stemt u allen mee in. Bij unanimiteit aanvaard.  
 
c. Voorstel 36 Raadsvoorstel Verbindend Groen 
De VOORZITTER: Wij gaan naar het volgende agendapunt 6.c inzake het raadsvoorstel Verbindend 
Groen. Nou, probeer het nog even. Ik heb genoteerd in eerste termijn de fracties van de VVD, SP, 
Nieuwe Democraten, VLP en GroenLinks. Dat klopt? En dat klopt ook in die volgorde dat u zo ook de 
spreekbeurten wilt? Dat is het geval. Dan nodig ik uit van de fractie van de VVD mevrouw Frijters? Ja. 
Ga uw gang. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Dank u wel, voorzitter. De VVD pleit al geruime tijd voor het verkopen van 
snippergroen tegen een aantrekkelijke prijs. Voor 89,00 per m2 is al een stap in de goede richting en 
we zijn ook van mening dat dit de verkoop van snippergroen aantrekkelijker maakt. Dit is erg gunstig 
omdat het incidenteel en structureel geld oplevert. Maar zoals we bij de Commissievergadering 
hebben aangegeven voelen wij meer voor een nog verdere daling van de grondprijs, namelijk tot een 
bedrag van 50,00 euro. Wij zijn van mening dat er dan nog meer mensen overgaan tot het kopen van 
snippergroen. Hierdoor kan de gemeente nog meer geld besparen op groenonderhoud en dit kan 
elders worden ingezet. We willen echter geen amendement indienen als wij bij voorbaat weten dat dit 
niet haalbaar is. Daarom willen wij graag de mening van de andere fracties horen over de verdere 
daling tot 50,00 per vierkante meter. Mocht blijken dat er alsnog een meerderheid is voor de verdere 
daling dan kunnen wij alsnog een amendement indienen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ja, dank u wel. Fractie van de SP wie voert het woord? Mevrouw 
Heessels? Ja. Ga uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. De SP vindt het raadsvoorstel er prima uitzien maar 
zoals wij al in de Commissie hebben aangegeven zouden we nog met een amendement komen om de 
eigen bijdrage bij het kappen en vervangen of verplaatsen van bomen aan te passen. Zoals het nu in 
de notitie staat zijn er een aantal redenen die aangedragen kunnen worden om een boom in de  
categorie overige bomen te kunnen kappen. Redenen zijn onder meer overlast van de boom door 
bladval, zaadjes, pluizen, schade en allergieën. Ook moet er draagvlak zijn vanuit de omgeving voor 
het kappen en vervangen of verplaatsen van de bomen. Dat is allemaal prima natuurlijk daar willen we 
dan ook niets aan veranderen. Echter nu is het zo dat de notitie voorschrijft dat de initiatiefnemer zal 
bijdragen in de kosten voor de kap en de vervanging van de boom. Ook deze gedachtegang snappen 
wij. Alleen lijkt het ons niet redelijk dat mensen die schade hebben ondervonden of allergisch zijn voor 
een bepaalde boom ook moet betalen voor de kap en de vervanging voor de boom. Niemand kiest er 
namelijk voor om allergisch te zijn en niemand leidt met plezier schade. Als er een initiatiefnemer zich 
op één van deze gronden kan beroepen lijkt het ons niet redelijk om daar ook nog eens een eigen 
bijdrage voor te vragen. Vandaar het volgende amendement. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: Besluit op beslispunt 1 de notitie Verbindend Groen vast te stellen aan te vullen 
met: Met dien verstande dat de aanleiding voor het kappen van bomen bij de categorie overige bomen 
het punt wanneer overlast van bomen ondervonden wordt door bladval, blaadjes, pluizen, schade, 
allergieën, etcetera en er draagvlak is vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen of 
verplaatsen van een boom de initiatiefnemer zal bijdragen in de kosten voor kappen en vervangen. 
Voor kappen en vervangen wordt aangevuld met “behalve in de gevallen dat schade en/of allergieën 
de reden zijn voor het kappen en vervangen, verplaatsen van de boom zijn”. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dit amendement krijgt mee nummer 5 en heet “Schrappen eigen 
bijdrage”. Dank u wel, mevrouw Heessels. Ik ga naar de fractie van de Nieuwe Democraten, de heer 
Schijvenaars woordvoering? Ja.  
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we hadden dit aangekondigd maar we hebben inmiddels ook 
besloten dat wij bij de Kadernota dat we dan met voorstellen gaan komen om toe te werken naar een 
hoger niveau. Dus dat gaan wij volgende week met u bespreken. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ik kijk naar de fractie van de VLP. De heer Heeren, ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Vertrouwen is goed en controleren is beter, dat 
is een oud gezegde. Dat is ook de reden, denk ik waarom de raad een controlerende raad heeft 
gekregen. Maar er moet namelijk wel iets te controleren zijn zoals bijvoorbeeld de tekeningen voor het 
invullen van de hoofdbomenstructuur, de sfeerbomen en overige bomen. Nu is slechts één tekening 
beschikbaar en de rest die komt na het zomerreces zoals de wethouder tijdens de Commissie al 
verteld heeft. Wat is dan de haast om nu al de notitie goed te keuren en na het reces de tekeningen te 
krijgen. Kan de wethouder aangeven wanneer de tekeningen voor de overige wijken nou precies 
gereed zijn zodat we inderdaad tot besluitvorming kunnen overgaan. De VLP stelt de beslissing liever 
uit totdat die tekeningen inderdaad beschikbaar zijn. En we hebben hiervoor een amendement 
voorbereid.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer HEEREN: Amendement nummer “Schrappen beslispunt 1”. En het besluit is beslispunt 1 van 
de notitie Verbindend Groen vast te stellen, te schrappen. 
 
De VOORZITTER: Even kijken hoor, dat is “Schrappen beslispunt 1”, dat wordt amendement nummer 
6 en heet “Schrappen beslispunt 1”. 
 
De heer HEEREN: Ja, we zijn zeker niet tegen deze…. 
 
De VOORZITTER: O sorry neem me niet kwalijk. De heer Van den Beemt op dit punt een vraag aan 
de heer Heeren.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn benieuwd wat, wat nou precies het punt 
is met die tekeningen voor de VLP. Wilt u de tekeningen zien omdat u ze eerst wil nou zeg maar 
controleren, wilt nagaan of ze wel kloppen of vertrouwt u niet dat het college überhaupt nog met 
tekeningen gaat komen. Wat is het issue hier? 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, voor deze vraag. Nee, wij hebben zeker het vertrouwen dat die 
tekeningen er gaan komen. Wat voor ons eigenlijk het belang is is dat als ik kijk naar de tekening die 
beschikbaar gesteld is daar is ongeveer 50% zijn sfeerbomen, 40% zijn hoofdbomen en 10% zijn 
overige bomen en wij zijn met name benieuwd hoe de tekening in de Westrand eruit gaat zien met de 
ontwikkeling van Stadsoevers. Want we willen graag zien inderdaad voor Stadsoevers als we op dit 
moment de notitie vaststellen zonder de tekening te hebben willen we graag weten ja de 
conflictsituatie die dat op zou kunnen leveren. Dat is eigenlijk de voornaamste redenen.  
 
De VOORZITTER: Oké, gaat u door. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel. Zoals ik al zei wij zijn niet tegen deze notitie want we vinden het verder 
een prima notitie. We hebben twee, twee puntjes waarvan we denken dat er nog wel ruimte voor 
verbetering in zit. En ja, ook die verbeterpunten willen we liever aanhouden, maar ja de procedure 
dwingt ons om nu wel een amendement in te dienen. Tenzij ik inderdaad al een meerderheid krijg voor 
mijn eerste amendement dan hoeft dat niet. Ik ben ook voornemens die amendementen die ik nu nog 
in ga dienen in te trekken op het moment dat het eerste amendement dat, dat haalt. Maar ja, de 
procedure werkt nou eenmaal zo. Het eerste verbeterpunt heeft betrekking op de lichtinval. De VLP 
vindt het belangrijk dat de inwoners niet alleen zonlicht in de woning hebben, maar ook in hun 
achtertuin. En nee het hoeft niet de hele dag in heel de achtertuin te zijn maar wel iets van zonlicht is 
toch niet te veel gevraagd leek de VLP. De VLP heeft daarom een amendement voorbereid. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
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De heer HEEREN: En dat is het amendement “Zonlicht”. Het besluit de notitie Verbindend Groen vast 
te stellen met aan te vullen met: Met dien verstande dat bij de aanleiding voor het kappen van bomen 
zowel bij hoofdbomenstructuur en sfeerbomen als bij de categorie overige bomen de volgende 
aanleiding wanneer de bomen zoveel schaduw veroorzaken dat er in een woning minder dan 2 uur 
lichtinval gemeten wordt, wordt aangevuld met “of minder dan 10% van het tuinoppervlakte minder 
dan 2 uur bezonning gemeten wordt”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 7 en heet “Zonlicht”. Ja. 
 
De heer HEEREN: Het tweede verbeterpunt wat de VLP ziet is dat er bij reden voor het kappen van 
de bomen weinig rekening wordt gehouden met onze verkeersveiligheid en toekomstige 
ontwikkelingen. Ik verwees daarnet even naar de heer Van den Beemt al naar de ontwikkelingen van 
Stadsoevers. Uiteraard dienen alle bomen die om deze reden gekapt worden te worden vervangen 
zoals al inderdaad in de notitie beschreven staat. Maar we hebben wel de volgende amendement 
daarvoor voor voorbereid en die zal ik nu voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer HEREN: Beslispunt 1 de notitie Verbindend Groen vast te stellen aan te vullen met, met dien 
verstande dat bij de aanleiding voor het kappen van bomen bij zowel hoofdbomenstructuur en 
sfeerbomen als bij de categorie overige bomen de volgende aanleiding wordt toegevoegd “wanneer 
dit noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid en wanneer planologische ontwikkeling dit noodzakelijk 
maakt”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 8 en heet “Aanleidingen bomenkap”, maakt 
ook onderdeel uit van de beraadslaging.  
 
De heer HEEREN: Dank u wel. Dan hebben we nog het voorstel voor de prijs van het snippergroen te 
verlagen. Uiteraard is de VLP hier voorstander van, we hebben niet voor niets vorig jaar al een 
amendement hiervoor ingediend. Toen haalde het geen meerderheid. Maar de wethouder is tot inzicht 
gekomen, dank u wel daarvoor. De VLP heeft wel echter een vraag naar aanleiding van de 
schriftelijke vragen die wij gesteld hebben. Heeft de inwoner die in maart 2015 53 m2 snippergroen 
gekocht heeft die nu 205 euro betaald of 106,00 euro? En wil de wethouder deze inwoners 
meenemen in de compensatieregeling? Afhankelijk van het antwoord van de wethouder komt de VLP 
nog met een amendement in onze tweede termijn.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van GroenLinks, mevrouw Koenraad voor uw 
termijn. Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Deze notitie verscherpt het beheer van de openbare 
ruimte op het gebied van groenonderhoud staat er in het raadsvoorstel. Uiteindelijk zal het in de 
uitvoering moeten gebeuren. Alle overige bomen zijn vogelvrij maar dat is al sinds het afschaffen van 
de kapvergunning waar GroenLinks destijds tegen was. Nu houden we ons vast aan de intentie van 
dit beleid het onderhouden en zelfs uitbreiden van een kwaliteitsvol areaal aan bomen. En wat 
GroenLinks betreft valt bladval en bloesem enzovoorts niet onder overlast, dat is gewoon wat bomen 
doen. En ja als je je voortuin onderhoudsvrij hebt betegeld met wit marmer dan valt ook wel elk 
blaadje daar op. En het is ook een kwestie van smaak natuurlijk. GroenLinks hoopt dat het lukt om de 
straten met overige bomen waar voor- en tegenstanders elkaar ontmoeten verenigd te houden. Er 
zullen wel altijd emoties blijven spelen en dat is ook wat bomen doen. We zullen ons er dan maar bij 
neerleggen dat er mensen zijn die liever geen bomen willen voor hun deur, hoewel dat natuurlijk wel 
moeilijk te begrijpen is voor ons soort mensen. Maar laten we ons niet blind staren op de bomen. In de 
Commissie vroegen wij aandacht voor het afkoppelen van het hemelwater op het riool. Na de 
Commissie hebben we een kijkje in de geschiedenis gedaan en wat blijkt bij de Strategische Agenda 
voor West-Brabant in september 2011 hebben we daarover beraadslaagd, beraadslaagd is al een 
motie “Water als toekomst” aangenomen. Die motie was toen van de VLP en is toen bijna raadsbreed 
aangenomen en zelfs de lijst Tunç was voor, want die hadden we toen ook nog. En in april was er een 
raadsmededeling met een aantal beleidsuitgangspunten ook over waterkwaliteit en waterbewustzijn, 
dit naar aanleiding van de beraadslaging van dat GWEL II waar de kwaliteit van het oppervlaktewater 
werd beschreven die onvoldoende was. Ondertussen is er ook een Bestuursakkoord tussen VNG en 
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waterschappen, dat heet “Verbindend Water” en daarom wilden wij eigenlijk onze motie aangekondigd 
toch wat breder maken dan alleen dat afkoppelen van hemelwater. Er gebeurt al heel veel maar als 
raad zouden we misschien de samenhang beter in beeld willen hebben en het is daarom ook dat wij 
vragen om een waardige opvolger van Verbindend Groen in Verbindend Water. En het is niet nodig 
om nu alle overwegingen nog een keer te doen. Ik doe, daarom dien ik gewoon direct het dictum. De 
motie “Verbindend Water”. Verzoekt het college voor 1 december 2016 aan de gemeenteraad van 
Roosendaal een raadsvoorstel Verbindend Water aan te bieden en in deze beleidsnotitie te 
benoemen de gevolgen voor de Begroting 2017 en verder. En deze motie werd mede ondertekend 
door de Nieuwe Democraten, PvdA, VLP, SP en ook door de heer Alex Raggers van D66. 
 
De VOORZITTER: Deze motie aangevuld inderdaad met D66 de heer Raggers, krijgt mee nummer 3 
heet “Verbindend Water”.  
 
Mevrouw KOENRAAD: En dan heb ik nog een andere motie en die gaat over het snippergroen. De 
motie “Snippergroen, groen en gifvrij” en dat, daar hebben we het ook in de Commissie uitgebreid 
over gehad en toen verwezen ook naar de Operatie Steenbreek waarop u ook als u daarop googelt 
allemaal hele leuke voorbeelden kunt zien. En het dictum daarvan is: Verzoekt het college in de 
verleidingscampagne, die straks gaat starten, inwoners ook te verleiden om hun nieuw verworven, 
verworven snippergroen zoveel mogelijk groen te houden en geen chemische bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken. Dit door inwoners te informeren over alternatieven voor verstening en chemische 
onkruidbestrijding en goede voorbeelden in de campagne op te nemen. Deze verleidingsstrategie ook 
naar alle andere inwoners te vertalen. En deze werd medeondertekend door PvdA en Nieuwe 
Democraten.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 heet “Snippergroen, groen en gifvrij” toegevoegd aan de 
ondertekening de fractie van de Nieuwe Democraten. Maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik zie dat ik nog heel eventjes heb, dus ik kan eigenlijk al 
reageren op het voorstel van de VVD. We hebben het daar ook in de Commissie over gehad, dus het 
had eigenlijk toen ook al wel afgetikt kunnen worden. Wij zijn niet voor het verlagen van de prijs. Je 
kunt het ook gratis weggeven dan komen er nog meer mensen. Alleen wat gaan ze er dan mee doen? 
Ze moeten, het moet wel een beetje gewild zijn want anders wordt het ook een bende. En we willen 
het toch wel een beetje netjes houden in deze stad. Toch? De SP, ja precies, ja, dat ik dat nou moet 
zeggen. En dan hadden we nog de SP over allergie van bomen en dat mensen daar…. 
 
De heer HEEREN: Voorzitter, er is wat onduidelijkheid over de nummering van de moties, ik hoor net 
mevrouw Koenraad van GroenLinks, denk ik, twee moties indienen de ene is “Verbindend Water” de 
andere is “Snippergroen, groen en gifvrij” als ik het juist heb. En ik heb één nummer horen vallen. 
Klopt dat? 
 
De VOORZITTER: Nou, ik heb, ik zal het u verder helpen hoor. Er zijn twee moties ingediend door 
mevrouw Koenraad, motie nummer 3 die motie heet “Verbindend Water” en motie nummer 4 is 
“Snippergroen, groen en gifvrij”. Dat zijn de twee moties in die volgorde van cijfers. Ja, oké?  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dan nog heel eventjes op het voorstel van de SP. Dat vinden we geen handig 
amendement omdat je eigenlijk noot precies kunt relateren je allergie aan de boom voor je neus, want 
je kunt overal pollen op doen die waaien drie, vier, vijf kilometer verder. En bovendien zijn wij dan ook 
benieuwd of men ook een doktersverklaring moet overleggen en of dat gevraagd wordt. Dus het wordt 
heel ingewikkeld. Wij gaan dat niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Heeft iedereen die dat wenste in eerste termijn 
het woord kunnen voeren? Niemand over het hoofd gezien? Dat is niet het geval. Dan is het antwoord 
van de zijde van het college aan wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Allereerst een reactie op het ingediende amendement van 
de SP waarin gevraagd wordt om geen vergoeding te vragen als er een boom in de categorie drie 
gekapt moet worden als er schade is, of in alle categorieën staat er. Als er in geval van schade dat er 
geen rekening ingediend wordt, dat doen wij sowieso niet. Wij hebben ook in het stuk staan dat als er 
schade is dan melden zich niet van wij hebben een verzoek om een boom te kappen. Dan komen 
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mensen met een klacht, omdat ze schade hebben aan hun muur of een woning of een terras. En dan 
grijpen wij gewoon in. Eerste reactie van ons is dan niet direct om te gaan kappen maar eerst eens te 
kijken van wat is de mogelijkheid. Wij hebben een soortgelijke situatie heeft zich voorgedaan in de 
Lucas van Leydenstraat en wij hebben daar een onderzoek gedaan, gekeken of de bomen daar echt 
weg moesten. Nou, we konden het daar ook oplossen met wortelschermen en die hebben wij daar 
ook geplaatst, dan investeren wij daarin. Als dat, als daar uit was gebleken dat de bomen daar wel 
weg moesten dan nemen wij dat gewoon voor onze rekening, omdat ze schade aanrichten dus dat is 
sowieso altijd al geregeld. Wij gaan niet als er schade geleden wordt door een boom waar wij 
verantwoordelijk voor zijn aan persoonlijke eigendommen zeggen dat ze dan zelf maar voor de kosten 
opdraaien, dat is sowieso niet het geval dus dat misverstand wil ik wel even weghalen. Het tweede 
onderdeeltje van het amendement richt zich op allergieën. Als je hiermee instemt is het ook apart dat 
je dan instemt dat een bij een categorie 1 en 2 boom een allergie geen reden is om een boom weg te 
halen. Maar als het categorie 3 boom is dan is dat in één keer een reden. We hebben wel 
aangegeven dat wij daar soepeler mee om willen gaan, maar dan zouden we ook nog eens voor de 
kosten op moeten draaien, terwijl die ene boom vaak zijn er meerdere bomen die dan een allergie 
veroorzaken en die ene boom zal dan die allergie niet wegnemen. Bovendien is het heel lastig om dan 
met doktersverklaringen te werken. En ja loop je het risico dat in één keer iedereen allergisch is en 
bomen weg wil. Dus ja het lijkt mij heel lastig om die uit te voeren. Reactie van de VVD op dalen naar 
50,00 euro. Daar heb ik in de Commissie ook al aangegeven ik zou het gewoon niet aanraden omdat 
ik echt wel, u gaf al aan van gaat miljoenen binnenhalen, maar ik geef echt die winstwaarschuwing. 
Wij zullen ook zaken moeten gaan omvormen. Dus zeker als mensen besluiten om gronden niet over 
te nemen die ze nu in bezit hebben. Dan ga ik naar de ingediende amendementen van de VLP. Eerste 
amendement gaat natuurlijk wat verder dat u zegt van ik zou de notitie nu niet vast willen stellen, maar 
pas wanneer de tekeningen klaar zijn. In de Commissie heb ik al aangegeven ja in principe zou u 
gewoon zelf de tekeningen ook al kunnen maken, want we hebben precies omschreven wat verstaan 
we onder de hoofdstructuur bomen, wat verstaan we onder sfeerbomen en wat verstaan we onder 
overige bomen. En die tekeningen zijn puur voor het gemak ter ondersteuning van wat er inhoudelijk 
in het voorstel staat, dus de inhoud verandert niet met de tekeningen. Daarna het amendement van de 
VLP over het aantal uren zon. Ik moet daar heel diep over nadenken hoe dat zit met die 10% eerlijk 
gezegd, want ik zit dan te denken ja als je dan plek in de tuin hebt waar een schuurtje staat en er valt 
alleen een stukje op het dak. Kijk waar u, ik denk dat u hier iets te diep ingaat op de stof. In de 
Commissie heb ik ook aangegeven 2 uur hebben wij hier ingezet vanwege jurisprudentie hierover. En 
wanneer mensen een kleine tuin hebben en geen 2 uur licht in de, in de woning hebben, hebben ze 
ook geen 2 uur licht in die tuin. En wij gaan daar echt niet met een klok bij staan of het 1 uur en 59 
minuten is of dat het 2 uur en één minuut is. Als mensen een hele grote tuin hebben en ze hebben 
geen 2 uur zon in de woning, dan kan het best zijn dat zij wel zon in de tuin hebben. Dus ja, ik vind de 
logica ja ik kan hem niet helemaal vatten. En die 10% vind ik dan ook vaag. Want dan zou ik eerder 
denken geef dan aan wanneer het minder dan 2 uur bezonning in de tuin is, maar ik ga daar eigenlijk 
al vanuit. Als het in de woning al niet voorkomt bij een kleine tuin, dan heb je ook geen zon in die 
kleine tuin. Dan amendement 8 dat u heeft ingediend. Daar ja, vind ik ook dat er wel weer sprake is 
van een misverstand wanneer er verkeersonveilige situaties zijn, wanneer er schade is, wanneer er… 
We hebben gewoon verstandig en goed beheer. Dan besluiten wij zelf om een boom te kappen en dat 
gebeurt nu ook. Als onze verkeersambtenaar die zich bezighoudt met verkeer bemerkt dat er een 
onveilige situatie is voor het verkeer dan is dat voor ons een reden om een boom weg te halen. Als u 
dit op deze manier toe zou voegen aan de nota of aan de notitie Verbindend Groen als regel dan gaan 
we hele discussies krijgen met inwoners wij vinden wel het verkeersonveilig en wij niet. Wij laten dat 
echt vanuit onze professie, dat willen wij echt in eigen beheer houden om te bepalen of het 
verkeersonveilig is of niet. Maar daar treden wij wel in op. Situaties waar het verkeersonveilig is daar 
pakken wij per definitie onze rol op. Daarna wanneer het punt, wanneer planologische ontwikkeling dit 
noodzakelijk maakt. Ik denk, u bedoelt hiermee goed te doen houdt er rekening mee bij planologische 
ontwikkeling dat er niet te snel veel bomen weggaan. Maar juist door het te vermelden hier heb je een 
mogelijkheid dat mensen gaan zeggen ja dat is planologische ontwikkeling bomen moeten weg. 
Terwijl we als we kijken hoe wij nu handelen bij planologische ontwikkelingen dan gelden, passen we 
eigenlijk de regels toe die wij nu vast hebben staan in de notitie. Als we kijken naar de ontwikkeling 
van de Nieuwe Markt dan zeggen we ook van ja die nieuwe ontwikkeling die ziet er anders uit. We 
hebben daar wel bomen, we hebben ze gewoon verplaatst. Als het gaat om de ontwikkeling van de 
Weihoek. Ik kan me nog goed herinneren dat was één groot grasveld maar daar stonden 
monumentale bomen in, die zijn helemaal ingepast in de planologische ontwikkeling. De Madeliefberg, 
de eerste hoekwoning rechts is daar een mooi voorbeeld van. Daar staat een ontzettende mooie 
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monumentale wilg, de planologische ontwikkeling is zodanig ingericht dat die wilg daar zou blijven 
staan. En zo doen we dat ook met andere planologische ontwikkelingen zoals het plan Stadsoevers. 
Dus juist door het hierin op te nemen zou het aanleiding kunnen zijn om eerder te zeggen ja dan maar 
kappen. En ik wil juist ervoor behouden dat wij snel gaan kappen. Ik wil echt die regels toepassen en 
niet nog een uitweg geven aan mensen om dan maar snel te gaan kappen. Nee, we, monumentale 
bomen en sfeerbomen zijn voor ons erg belangrijk en wij kijken gewoon hoe we dat in kunnen passen 
in planologische ontwikkelingen. Dan de motie van GroenLinks over “Snippergroen, groen en gifvrij”. 
Ik moet eerlijk zeggen het past natuurlijk ook bij de Duurzaamheidsagenda dit onderwerp. Ik voel er 
zelf wel voor om eens soort van flyer of nieuwsbrief te maken waarin mensen er op geattendeerd 
worden wat een tuin kan doen en wat voor nadelen er kleven aan het feit dat je alles bestraat. Ik wil 
mensen er ook op wijzen dat het verstandig is om gifvrij onderhoud te plegen. Ik voel wel iets voor 
zo’n flyer. Ik denk dat we dat best kunnen gaan ontwikkelen. Dan de motie “Verbindend Water” ik ben 
intern bezig met het verhaal “Verbindend Blauw, ja ik dacht “Verbindend Groen, Verbindend Blauw, ja. 
Heeft met verbindend water te maken, dat moge duidelijk zijn. Ik ben op dit vlak ben ik echt intern ook 
bezig. Het is zo u noemt in de van mening zijnde dat een aantal punten op waar wij niet altijd als 
eerste verantwoordelijk voor zijn, want de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van het oppervlaktewater 
dat is echt het Waterschap en die is ook bezig met innovaties om verontreinigingen te beperken ook 
bezig met beleid als het gaat om gewasbescherming. Daarnaast hebben we een Bestuursakkoord 
Water die we vertaald ook hebben in ons VGRP waarin we ook aangeven dat wij steeds meer 
gescheiden rioleringsstelsel aan willen gaan brengen. We zijn in de waterkring West met allerlei 
projecten bezig, klimaatadaptatie, baggeren, rioolvreemd water, dat heeft allemaal al betrekking op 
het verhaal Verbindend Blauw en daarnaast doen wij nog zoveel meer ook op het gebied van 
communicatie, scholing. Dus wij doen al heel veel meer dan wellicht algemeen bekend is. Dat zou 
mooi kunnen, verhaal, dat zou mooi in het verhaal aangebracht kunnen worden van Verbindend 
Blauw. Maar ik wil u vragen om dan toch die 1 december even wat op rekken en ik zal u aangeven 
waarom. Bij de ingebruikname van het Volkerak-Zoommeer heb ik de mogelijkheid gekregen om op 
een andere manier met Rijkswaterstaat en het Waterschap aan tafel te gaan. Ik heb ze een voorstel 
voorgelegd om gezamenlijk te kijken naar de wateropgave die we als Roosendaal hebben, niet alleen 
stedelijk maar ook regionaal en ook de wateropgave die wij hebben vanuit België, want ook heel veel 
water van daaruit vloeit richting ons. We hebben inmiddels een Projectgroep opgericht waarin 
Rijkswaterstaat ook intensief betrokken is en dat heeft, hier gaat een onderzoek aan vooraf dat in 
ieder geval tot het einde van het jaar plaatsvindt, waarin wij al die wateropgaves in beeld brengen en 
waarin wij ook mogelijkheden zien dat andere partijen daar ook een bijdrage aan gaan leveren om het 
op te lossen. Dat kan heel interessant voor Roosendaal zijn maar dat vraagt wel wat meer tijd in de 
uitvoering. Ik wil eigenlijk alleen maar aangeven weet dat ik met Verbindend Blauw of Verbindend 
Water bezig ben. Ik kom daar ook zeker mee naar uw raad, maar ik heb daar wel wat meer tijd voor 
nodig. 
 
De VOORZITTER: Oké, nou met zo’n prachtig antwoord toch nog een interruptie. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, nou niet echt een interruptie. Maar we hebben natuurlijk dat lijstje 
gemaakt. En ik heb ook in de termijn gezegd ik weet dat er van alles gaande is. Hoeveel tijd denkt u 
dan nodig te hebben om een samenhangend voorstel te kunnen brengen naar de raad? 
 
Mevrouw SCHENK: Het project wat nu loopt met Rijkswaterstaat en Waterschap dat geeft na de 
zomer uitsluitsel over de planning dat gaat sowieso dit jaar nog duren, want daar moeten ontzettend 
veel berekeningen aan toegevoegd worden. Ik wil echt goed kijken naar die wateropgaven en hoe we 
die ook planologisch ja in Roosendaal in kunnen brengen. Ja, ik verwacht, ik vind het moeilijk om te 
schatten maar dat zal eerder voorjaar van 2017 zijn. Ja, het is echt wel een flinke opgave waar we 
mee bezig zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, dan denk ik dat mevrouw Koenraad nog even zal kijken naar de genoemde 
termijn in uw motie. Ja, voorzitter. Meneer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had in mijn eerste termijn nog een vraag 
gesteld en afhankelijk van die vraag zou ik een amendement indienen in mijn tweede termijn. Het is 
dan, denk ik, wel handig dat ik antwoord krijg om mijn vraag. Het ging voornamelijk om de bijzin in 
mijn, in onze vragen die wij schriftelijk gesteld hadden, verkoop eind maart 2015 verrekend vanwege 
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de prijsverlaging twee weken later. Dus ik was inderdaad even benieuwd welke prijs die persoon 
betaald heeft en of u die mee wilt nemen in de compensatie. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, kan ik kort op reageren. Staat volgens mij ook in het voorstel. Maar er heeft 
niemand 205 euro betaald in 2015 omdat dat gelijk is rechtgetrokken met die nieuwe snippergroen 
prijs. 
 
De VOORZITTER: Meneer Brouwers van dezelfde fractie, dat is vrij bijzonder en moet ik eigenlijk niet 
toestaan. Nee, want we gaan, we gaan niet carrousel shoppen in een fractie met meerdere… Wat 
zegt u? Nou, vooruit omdat het zomer is maar het is per fractie één woordvoerder, want anders wordt 
het wel erg druk met z’n 35-en aan de interruptiemicrofoon. Maar vooruit omdat u het bent en omdat u 
zich vanavond zo constructief heeft gedragen. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. We kunnen in het raadsvoorstel lezen dat de 
opbrengsten van het, van het snippergroen gestort worden in het OOR ten behoeve van het openbare 
gebied. Mijn vraag is met welke opbrengst houdt u eigenlijk jaarlijks rekening. En mijn vraag is ook wij 
denken nog aan om het algemene beeldkwaliteitsprofiel van C naar B te brengen kunt u dan ook een 
overzicht wat het gaat kosten ons meegeven. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, ik, ik vind dat echt een beetje toekomst voorspellen. VVD heeft gezegd 
volgens mij dat gaat 3 miljoen opleveren, 2,2? Ja, ik wacht gewoon even af hoe mensen hierop 
reageren. Ik weet wel dat de telefoon behoorlijk blijft rinkelen momenteel, dus op het Stadskantoor zijn 
ze er druk mee. En als die middelen hebben dan moeten we ook rekening houden met nog een 
handhavingsproces wat we in moeten gaan, eventueel omvormen. En ik heb ook aangegeven in het 
voorstel sowieso wordt die balans in 2018 opgemaakt, maar zie ik mogelijkheden tussentijds om toch 
al te investeren in extra investeringen in het onderhoud van de openbare ruimte, ja het lijkt mij logisch 
dat ik daar die middelen dan wel voor in ga zetten.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, wethouder Schenk. Een tweede termijn van de zijde van u raad. 
Degenen die in eerste termijn het woord niet hebben gevoerd, daar nog liefhebbers voor? Ik noteer 
even de heer Janssen. Oké? Ik noteer even als nieuwe sprekers Janssen van de Roosendaalse Lijst 
en vervolgens de heer Aygün van de fractie van het CDA. De heer Janssen het woord is aan u. 
 
De heer JANSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de Commissie heeft de Roosendaalse Lijst al 
aangekondigd dat het voor ons een A-stuk was wat betreft dit onderwerp. Maar daar zijn een aantal 
moties en een aantal amendementen ingediend. En dan wil ik naar het eerste amendement en dat 
gaat eigenlijk over die schade en allergie. Ik kan een heel eind meegaan in wat de wethouder ook 
zegt. De schade wordt altijd te allen tijde vergoed. En allergie is moeilijk vast te stellen of dat 
daadwerkelijk ook daar vandaan komt en het kan best wel elders zijn. In de motie wordt, in het 
amendement wordt gevraagd om de bijdrage te schrappen. Als het dus niet vastgesteld kan worden of 
het wel daadwerkelijk een allergie is dan denk ik dat eigenlijk de allergie uit het hele hoofdstuk moet 
verdwijnen. En als het toch allergisch is voor een bepaalde situatie die boom daar staat mag het niet 
zo zijn denken wij dat het dan een financiële onderlegger moet besluiten of je wel of niet aanvraagt om 
die boom te kappen. Ik kan best goed begrijpen mensen met een hele smalle beurs, die toch heel 
allergisch zijn in die situatie dat de mensen dan ook de vrees hebben om daarop in te gaan, want dat 
gaat gelijk gekoppeld aan kosten. U zegt dat allergie eigenlijk niet aanwijsbaar is, dan zou eigenlijk 
denk ik in het totale voorstel de allergie moeten verdwijnen, dan weet je precies waar je aan toe bent. 
Maar ik wil vragen aan de wethouder of u nog eens een nadere toelichting wilt geven op de allergie 
want ja wij hebben toch wel een beetje zorgen over mensen die er toch wel allergisch voor zijn, daar 
een bijdrage moeten betalen en juist een smalle beurs hebben en die dat op dat moment niet kunnen. 
Wat de andere amendementen betreft heeft de wethouder goed en duidelijk toegelicht, die zullen wij 
dus niet steunen. En dan krijgen we die twee moties en inderdaad de wethouder geeft ook aan dat 
straks aan het eind van het jaar meer duidelijkheid komt in het kader ook van het Verbindend Blauw 
dus daar wachten wij ook op af. En daarnaast, voorzitter, het snippergroen heeft de wethouder ook 
aangegeven en dat vinden wij ook een hele goede zaak goede communicatie hoe je dus ook met het 
gif omgaat, hoe je met de openbare ruimte omgaat hoe je met je tuin en je omgeving omgaat vind ik 
hele goede. Dus wij wachten deze flyer af om de burger goed te informeren daarover. Voorzitter, 
bedankt.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Janssen. Ik ga naar meneer Aygün van de fractie van het 
CDA. 
 
De her AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eigenlijk in lijn met wat we ook in de Commissie 
hebben aangekaart over Verbindend Groen. Toch nog even twee korte punten als het gaat om 
compensatie daar gaat de VLP-partij op in. Wij vanuit de CDA-fractie vinden compensatie goed alleen 
wij zullen niet verder teruggaan dan wat in het raadsvoorstel staat vermeld en eigenlijk vinden wij het 
redelijk als we teruggaan naar maart 2015 dat was de laatste keer dat we de prijzen omlaag hebben 
gezet. Verder als het gaat om verlaging van de grondprijs van 160 euro naar 89 euro is eigenlijk fors 
een forse daling 45% ook hier een reactie richting de VVD-fractie. Naar 50 euro vinden wij vergaand 
eigenlijk ook niet per se onderbouwd, zullen wij ook niet mee instemmen. Voorzitter, tenslotte nog 
even reageren op een aantal amendementen en moties die ingediend zijn. Wij hebben samen met de 
SP een motie ingediend als het gaat om schrappen eigen bijdrage en voornamelijk daar geeft de 
wethouder ook een reactie op, schade dat is duidelijk bij schadegevallen. Als het gaat om allergieën 
dat was voor ons de aanleiding om ook de motie mee in te dienen vanuit het perspectief van 
volksgezondheid. Verder de amendementen die VLP heeft ingediend ook met de uitleg die de 
wethouder daarbij gegeven heeft wij zullen geen van deze VLP-moties ondersteunen, voorzitter.  
Tenslotte, voorzitter, de twee moties die ingediend zijn door GroenLinks ook hier als het gaat om 
verbindend water wat de wethouder aangeeft als wij de termijn verder kunnen zetten, dan zullen wij 
deze motie ook steunen. En tenslotte “Snippergroen, groen en gifvrij” lijkt ons ook zinvol, hiermee 
gaan we ook mee. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Dit zijn de nieuwe sprekers in tweede termijn geweest 
als ik het goed zie. Dan ga ik even de sprekers af in eerste termijn of zij nog een tweede termijn 
wensen. Ik kijk even naar mevrouw Frijters, ga uw gang. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het in deze termijn kort houden, dus ik ga alleen in 
op de moties die wij, of moties/amendementen die wij wel steunen. De motie “Snippergroen, groen en 
gifvrij”, de VVD zal deze motie steunen. Er zijn naar onze mening ook weinig redenen om tegen 
verleiding van inwoners te zijn om hun tuin zoveel mogelijk groen te houden. Dus op onze steun kunt 
u rekenen. En “Verbindend Water” als de datum 1 december geschrapt kan worden of verlaat kan 
worden, dan willen wij graag deze motie mee indienen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Frijters.  
 
Mevrouw FRIJTERS: Nog heel even kort, wij dienen natuurlijk ons amendement daarom niet in, omdat 
we geen meerderheid verwachten.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is efficiënt, maar ik zou wel…. Nou, ja ik zeg niets. Dat is een politiek 
statement afleggen, laat ze maar stemmen. Goed. Ik kijk naar mevrouw Heessels van de fractie van 
de SP ga uw gang.  
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil wethouder Schenk even bedanken voor de uitleg, 
de heldere uitleg en daar even op ingaan. Het was voor ons belangrijk inderdaad dat het ging om het 
betalen voor de schade en de allergie. Als schade sowieso helemaal geen issue is vragen we ons af 
waarom het erin staat. En de allergie of het aantoonbaar gemaakt kan worden u zegt van dat sowieso 
helemaal niet aan de orde zijn, want het valt sowieso niet aan te tonen dan vraag ik me ook af 
waarom het erin staat. En ja misschien is inderdaad anders een dokterverklaring een, een, iets, iets 
als dat heel duidelijk aangetoond kan worden om dat toch te kunnen doen. De VVD vroeg om een 
reactie op het verlagen van de grondprijs verder. Daar staan we verder niet achter. En de korting van 
de grondprijs, dit amendement gaan we ook niet steunen. We zijn geen aanleiding om met 
terugwerkende kracht mensen korting te gaan geven op aangekochte gronden. De mensen die van 
2012 tot nu gronden hebben aangekocht hebben dat heel bewust gedaan tegen een prijs die destijds 
gold dat zou nu gaan zitten in deze korting, want een compensatie is het niet omdat er niks te 
compenseren valt eigenlijk. Dus we kunnen volgens mij dat geld beter besteden en wel om het huidige 
groen en grijsniveau op te krikken. Even kijken sowieso het raadsvoorstel “Verbindend Groen” dat is 
een prima raadsvoorstel en wij zien geen reden om deze notitie nu niet vast te stellen, dus die notitie 
Verbindend Groen gaan we niet steunen van de VLP. Van de VLP de aanleiding voor de bomenkap 
dit amendement zullen wij ook niet steunen, omdat wij juist denken dan planologische ontwikkelingen 
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verkeerssituaties juist aangepast moeten worden aan de hoofdstructuren van de bomen en niet 
andersom. Het amendement over zonlicht, dit amendement gaan wij ook niet steunen omdat wij geen 
enkel zich hebben op de impact van het amendement. We hebben geen enkel idee om hoeveel 
gevallen het uiteindelijk zou gaan waarin minder dan 10% van het tuinoppervlakte minder dan 2 uur 
zon zou krijgen. Met andere woorden zowel de impact als de noodzaak van het amendement zijn 
vraagtekens en daarom kunnen wij dat ook niet steunen. Van GroenLinks het amendement 
“Snippergroen, groen en gifvrij” daar zijn wij heel erg voor zeker om bewoners mee te nemen naar een 
groene en gezonde omgeving. Dat lijkt een heel goed plan, dat was mijn reactie. Bedankt.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Ik volg even de termijnen in eerste aanleg, dan 
zou de heer Heeren voor mevrouw Koenraad, omdat u al klaar staat. U staat graag. Ja? Ja, oké. Nou, 
dan is het woord aan de heer Heeren en vervolgens aan mevrouw Koenraad. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb een aantal dingen gehoord, ik heb ook 
een aantal reacties gehoord op een amendement wat we nog niet ingediend hebben. Vind ik van de 
ene kant vreemd. Ik had heel expliciet aan de wethouder gevraagd in mijn eerste termijn een vraag 
gesteld om in het tweede termijn een amendement in te dienen. Een aantal mensen hebben daar al 
op gereageerd. Vind ik van de ene kant vreemd. Ik wil dat amendement wel indienen. Waar het 
namelijk om gaat het is vastgesteld de prijs van 160,00 euro op 15 april en er is dus een  
precedentwerking geschapen door iemand daarvoor ook al te compenseren en een goedkopere prijs 
aan te bieden. Wij zijn van mening dat je de mensen die inderdaad bereid zijn geweest een bepaalde 
prijs te betalen, maar daarna zien dat het goedkoper is. Je moet het een beetje voorstellen als je 
koopt kleding in een kledingzaak en de week daarna is het uitverkoop, dan ja dan wil je ook wel 
teruggaan van ja mag ik alsjeblieft even het verschil nog terug hebben. Nou, wij zijn van mening en we 
hebben ook aan het college gemerkt dat ze wel bereid zijn om nog wat te compenseren. De vraag is 
even of ze volledig gecompenseerd moeten worden. En wij zijn van mening dat de mensen vanaf 
2012 voor de helft van het verschil voor de lagere prijs die daarop volgt gecompenseerd moeten 
worden. We hebben uitgerekend wat dat ongeveer gaat kosten. Dat is ongeveer 63.000 euro, terwijl 
het voorstel zoals het er nu ligt zou 96.000 euro kosten. Het is dus ook nog een besparing wat ergens 
anders aan besteed zou kunnen worden. Ik wil het amendement nu graag indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Beslispunt 4 inwoners die sinds de vorige prijsdaling voor plantsoengronden in 
maart 2015 gronden hebben gekocht te compenseren voor het verschil tussen de gehanteerde 
vierkante meter prijs en het nu voorgestelde vierkant meter prijs vanuit de bestemmingsreserves 
OOR, als volgt te wijzigen: Particulieren die vanaf 2012 gronden hebben gekocht te compenseren 
voor 50% van het verschil tussen de betaalde vierkant meter prijs en de daaropvolgende lagere 
vierkante meter prijs vanuit het Bestemmingsplan, de bestemmingsreserve OOR”. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 9 heet “Rechtsgelijkheid bij compenseren 
aankoop snippergroen” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel. Dan wil ik nog even reageren op de inbreng van de VVD. Ik denk dat 
het inderdaad slim is om het amendement niet in te brengen. Met 50,00 euro waren we de 
goedkoopste uit heel de regio, met 89,00 euro zaten we redelijk in het gemiddelde van de regio. Dus 
vandaar dat wij dat wel konden ondersteunen. Amendement van de SP gehoord hebbende wat de 
wethouder zei lijkt ons die overbodig geworden, dus die zullen wij dan ook niet steunen. Dan wil ik nog 
even ingaan op de twee amendementen die we zelf ingediend hadden. Op het moment dat het 
zonnetje schijnt vind ik het inderdaad wel prettig om in mijn zwembroekje in de tuin rond te lopen en 
van het zonnetje genieten. Ik ga niet, als ik lekker bruin wil worden, ga ik niet in mijn woonkamer zitten 
en kijken hoe ik daar bruin ga worden achter glas, of mijn raam open moet zetten om te kunnen 
zonnen. Nee, het gaat er juist om om dan in de tuin te kunnen zitten en daar bruin te worden. Vandaar 
dat ik zeg je hebt een stukje zon in de tuin nodig. En als je dat zegt van ja dat gunnen wij jou niet ja 
dan moet ik misschien wel naar Zwembad De Stok gaan om bruin te worden, want dan zal ik het in 
mijn achtertuin niet worden. Maar daar kom ik ook nog op terug maar dat doe ik in een andere 
raadsvergadering. Dan nog even de antwoorden die ik kreeg op de verkeersveiligheid. Daar schrok ik 
eigenlijk van het antwoord van de wethouder. Want de wethouder die zei van als een boom in de weg 
staat vanwege de verkeersveiligheid dan is daar geen discussie over, dan gaan wij die kappen. Dit 
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kwam bij mij een beetje over op een manier van ja deze notitie die we nou gemaakt hebben die geldt 
voor u burger maar die telt niet voor ons als gemeente. Als wij het nodig vinden dan gaan wij gewoon 
kappen. Dat wilden wij voorkomen, wij wilden juist zorgen en de gemeente beschermen dat ze ook 
reden hebben om te mogen kappen in het geval van verkeersveiligheid en bij planologische 
ontwikkelingen. Vandaar dat wij die motie ingediend hebben en niet om inderdaad een burger heel 
veel gelegenheid te geven maar om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid komt tussen de gemeente 
en de burger. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren en ach het is een raadsvergadering en kent nooit 
geen beelden. Dus ik laat het aan de fantasie van de kijkers thuis hoe dat in uw zwembroekje eraan 
toe gaat als u bruin wilt worden. Laat het ons weten per mail. Goed. Dan… Met foto’s… Nee. Het 
woord is nu aan mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Even heel kort natuurlijk zijn we blij dat mevrouw 
Schenk met motie 4 enthousiast aan de gang gaat. We willen hem wel gewoon indienen. En motie 3 
daar hebben we even naar gekeken. We hebben de titel veranderd “Verbindend Blauw” vinden we 
echt ook veel mooier, dus dat is een wijziging. En dan hebben we in het dictum de termijn eigenlijk 
gewoon geschrapt. Dus aan de gemeenteraad van Roosendaal en dan hebben we ook een nieuwe 
mede-indiener de VVD.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dat was het eigenlijk. 
 
De VOORZITTER: Dit wordt de gewijzigde motie nummer 3, dus hij houdt hetzelfde nummer, dus 
gewijzigde motie nummer 3 en die wijziging zit hem in een andere titel “Verbindend Blauw”, het dictum 
is veranderd waar voorheen stond de datum van 1 december 2016 dat is nu open gelaten. En 
toegevoegd als indiener, mede-indiener de fractie van de VVD. Gewijzigde motie nummer 3. Ik kijk 
even, is iedereen nu van u raad in tweede termijn aan het woord geweest die dat althans wenst? Dat 
is het geval. Dan is in tweede termijn het antwoord, wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik ingaan op de veranderde motie van 
GroenLinks “Verbindend Blauw”. Ik waardeer het dat u de ruimte vrijlaat. Maar bij het tweede puntje 
geeft u eigenlijk aan dat ik na de zomer wel al door moet hebben wat de kosten zullen zijn voor de, 
voor het, voor 2017. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, maar dat zou ook eigenlijk heel goed opgelost kunnen worden 
met een Begrotingswijziging te zijner tijd. Dus als u de plannen wel heeft dan kunt u natuurlijk in 2017 
ook een Begrotingswijziging voorstellen.  
 
Mevrouw SCHENK: Zoals het er hier nu naar uitstaat lijkt het alsof ik de gevolgen al voor de Begroting 
moet laten zien. Als er uit die notitie blijkt dat er geld nodig is of wat op welke manier dan ook dan ga 
je op dat moment kijken van waaruit je dat kunt dekken, vanuit, vanaf welke datum je die plannen ook 
in uitvoering kunt brengen. Dus het lijkt mij dan een overbodig punt, het schept voor mij in ieder geval 
alleen verwarring.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dan zou dat tweede bolletje eigenlijk ook nog weer geschrapt 
moeten worden in de motie. Dus ja of het… 
 
De VOORZITTER: Ja, u kunt alles nog tot aan de stemming veranderen. Dus het is, dus als u daar 
nog even over wilt nadenken dan als u dat zometeen dan nog even voor de stemming nog even 
aangeeft dan wijzigt u voor de tweede maal. Dat is geen enkel punt.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dan ga ik verder want ik heb eigenlijk één vraag gehoord dat is de vraag van 
de Roosendaalse Lijst over allergieën wat dat betreft is het voor mij onduidelijk waar u nu precies 
naartoe wilt, want we hebben bij de categorie I en II bomen aangegeven dat wij niet kappen ook niet 
als het gaat om allergieën. Dus moet dit dan in één keer, moet dat dan wel want u geeft aan van ja het 
is heel erg als mensen allergisch zijn. Moeten we dan wel straten leeg gaan halen? En waar wilt u de 
grens gaan leggen want mensen met hooikoorts dat is ook een allergie. Moeten wij dan hele straten 
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helemaal leeghalen ook met beplanting, gras, want gras is ook vervelend. Dan ga je echt alles 
weghalen. Dus ja ik vraag me dan wel af waar die grens ligt, want dan gaat het volgens mij alle kanten 
op. Het gaat hier om in dit geval waarin wij zeggen voor ons is allergie een mogelijkheid om te kappen, 
zo staat het want de SP vroeg daar ook naar van waarom staat het er überhaupt in. Het staat erin 
omdat wij bij categorie III bomen dat wel een reden vinden. Net als dat mensen het dan vervelend 
vinden dat het die betreffende boom is en ze liever een andere boom zien. Ja, als ze voor die ene 
boom die keus daar dan maken ja denken wij dat wij daar geen onderscheid in kunnen maken, want 
hoe ga je aantonen dat die ene boom dat daar iemand die daar woont alleen de allergie heeft voor die 
ene boom. Ja, ik denk dat dat erg lastig wordt en het is ook ja een beetje vervelend voor mensen die 
hooikoorts hebben, worden die dan niet gehoord. Dus het lijkt mij gewoon heel lastig om dat zo in te 
voeren en ook een ja een apart beeld geven. Ja ik heb verder niet echt vragen gehoord. Ik denk wel, 
daar wil ik nog wel op reageren dat mijn argumenten ten aanzien van het argument van de VLP over 
de zon, voor het zonnen in de tuin dat is denk ik verkeerd begrepen. Als mensen, als wij aangeven dat 
een reden voor het kappen van bomen kan zijn om als er minder dan 2 uur licht is in de woning dan 
gaan wij kappen. Maar dan is er ook geen licht in die tuin. Dus als u te weinig zon in de tuin heeft, 
heeft u ook te weinig zon in de woning bij kleinere tuinen. En bij grotere tuinen heeft u altijd wel een 
plekje waar u in uw zwembroek kunt liggen.  
 
De VOORZITTER: Meneer Heeren.  
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel. Ik wilde even vragen aan de wethouder of ze rekening gehouden 
had met de mogelijkheid dat de zon wel in de woning is maar niet in de tuin, want daar gaat het 
amendement over.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, u wilt echt op de letter van pagina zoveel, ik heb al meerdere malen 
aangegeven we gaan daar niet met een klokje staan, voor ons is die geen zon in die tuin in die woning 
dat is prima, daar gaan wij over in gesprek. Maar, ik weet niet hoe ik het nog duidelijker kan zeggen. 
 
De VOORZITTER: Nee, u bent volstrekt duidelijk hoor en let even ook op het uithoudingsvermogen 
van de luisteraars thuis, want daar doen we het ook nog steeds voor verbinding politiek, burgers nou 
ze haken af hoor. Dat voorspel ik u. Maar goed iedereen heeft zijn eigen bijdrage niet waar? Goed, ik 
geloof dat wij ruim hebben gesproken over dit onderwerp en wij snakken naar besluitvorming. Dat 
gaan wij dan eerst doen over de amendementen. De griffier en ik hebben nog even gekeken de 
amendementen zwaarte zoals die even los van het moment van indiening en de nummering, maar 
toch in die volgorde in stemming worden gebracht. Let u even op wij beginnen met het stemmen over 
amendement nummer 6 dat gaat over het schrappen van beslispunt 1 dat is het zwaarstwegend. 
Daarna gaan wij stemmen over amendement nummer 8 dat heeft als onderwerp “Aanleidingen 
bomenkap”. Vervolgens gaan we stemmen over amendement nummer 5 “Schrappen eigen bijdrage”. 
Daarna komt aan de orde amendement nummer 7 “Zonlicht”. En vervolgens amendement nummer 9 
“Rechtsgelijkheid bij compenseren aankoop snippergroen”. Dat is de volgorde van de amendementen 
waar we mee beginnen. U heeft het allemaal ook op volgorde kunnen leggen nu. Dan beginnen we bij 
meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, toch nog even een vraag, voorzitter. Wij waren benieuwd of motie 3 toch nog 
aangepast wordt met die tweede bullet. Daar is nog even onduidelijkheid over. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar dat, daar kom ik aan toe du moment dat wij gaan stemmen, dan kijk in 
indringend naar mevrouw Koenraad of ze nog die motie op dat punt wil aanpassen. Dus dat kan nog 
tegen die tijd. Ik, ik was het niet vergeten, dus daar kom ik expliciet op terug. Dan kom ik nu te 
stemmen over amendement nummer 6 en dat handelt over het “Schrappen van beslispunt 1”. Eén 
uwer nog behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Wie is er voor dit 
amendement? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. Het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer, nummer 8 “Aanleidingen bomenkap”. Eén uwer behoefte 
aan een stemverklaring op dit onderdeel. Dat is niet het geval. Wie is voor amendement nummer 8. 
Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. Het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 5 inzake “Schrappen eigen bijdrage”. Eén uwer behoefte 
aan een stemverklaring op dit amendement. Niemand dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
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amendement nummer 5, daarvoor hebben, hebben in ieder geval de fracties van de SP en de Nieuwe 
Democraten. Wat gaat het CDA doen? Ja! Maar het amendement is wel verworpen. 
 
De VOORZITTER: Ja, u praat er verder maar over na. Amendement nummer 7 “Zonlicht”. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niet het geval. Wie is voor amendement nummer 7, 
daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: En amendement nummer 9 inzake de “Rechtsgelijkheid bij compenseren aankoop 
snippergroen”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Wie is voor 
amendement nummer 9? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en de VVD het 
amendement is en de Partij van de Arbeid en GroenLinks. How can I forget. Maar het amendement is 
desondanks verworpen. Wij gaan, ik geloof dat alles verworpen is. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar het moedervoorstel, het niet geamendeerde moedervoorstel, het 
raadsvoorstel  “Verbindend Groen”. Eén uwer op het raadsvoorstel nog een stemverklaring vooraf. 
Niemand? Wie is voor het raadsvoorstel. Daarvoor hebben gestemd alle fracties. Het voorstel is bij 
unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de moties. We hebben een eerste wijziging van motie nummer 
3. Ik kijk even naar mevrouw Koenraad. Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, als ik het als een soort stemverklaring doe, dan komt het ook in 
notulen terecht neem ik aan.  
 
De VOORZITTER: Ja, ook maar u moet wel het dictum nu gewijzigd… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: Voorstellen. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, ik ga dat tweede bolletje niet wijzigen. Maar mevrouw Schenk mag het 
gewoon zo opvatten als in de interruptie ook gezegd werd van zij hoeft niet voor de Begroting te 
komen met financiële plannen en gewoon t.z.t. als er bekend is wat er nodig is dan is dat tijd genoeg. 
 
De VOORZITTER: Oké, dan blijft de gewijzigde motie nummer 3 “Verbindend Blauw” ook in het 
dictum zoals het op uw tafeltjes ligt. Anderen van u nog een stemverklaring op dit punt, behalve dan 
de stemverklaring van mevrouw Koenraad. Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de 
gewijzigde motie nummer 3. Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit de motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Vervolgens motie nummer 4 handelend over “Snippergroen, groen en gifvrij” 
daarover een stemverklaring één uwer. Niemand? Wie is voor motie nummer 4? Daarvoor heeft u 
gestemd bij unanimiteit, die motie 4 is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Wij gaan, wij gaan voort, de vitale wijken en dorpen zijn anderszins afgehandeld. 
 
7. C-categorie 
a. Lis brief 983636 Jong Roosendaal 18+/ -  in de jeugdzorg 
De VOORZITTER: Dan komen wij toe aan agendapunt 7, 7.a. dat is een brief die u is toegezonden 
met het onderwerp Jong Roosendaal 18+, 18 jaar en ouder in de jeugdzorg. Dat is, dat onderwerp is 
geagendeerd door de fracties van het CDA en ik geloof GroenLinks in plaats van D66 voor nu de 
woordvoering, dat is het geval. Als dit in eerste termijn klopt, dat klopt. Dan begin ik met de fractie van 
het CDA de heer Breedveld.  
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Ik had mijn bijdrage al geschreven dus ik hoop dat u 
goed oplet na de eerste zin en dan hoort u de heer Heeren erin terug. Daar gaat ie, een eigen huis 
een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Nou, zou klinkt het in de 
bekende meezinger van René Froger en zo klonk het dus ook zojuist van meneer Heeren. De vrolijke 
klanken en de makkelijk mee te zingen tekst klonk bij het uitkomen van deze hit in 1988 alweer uit 
menig radio en nog steeds is dit nummer immens populair. Niet zo gek want wie wil er nu niet een 



 
 

Verslag raadsvergadering 14 juli 2016     pagina 29 

eigen huis en zijn of haar eigen plekje onder die welverdiende zon. Het klinkt bijna te perfect om waar 
te zijn. En, voorzitter, voor kwetsbare jongeren in de jeugdzorg is dat ook zo. Zij weten dat die 
werkelijkheid wel degelijk anders is. Veel jongeren uit die doelgroep hebben grote moeite om 
huisvesting te vinden. Ook uit de brief en het bijbehorende advies van de Jongerenraad komt deze 
uitdaging als één van de duidelijkste uitdagingen naar voren. Het ontbreekt de jongeren uit de 
jeugdzorg vaak aan een steunend netwerk ouders die hen steunen in de overgang naar 
zelfstandigheid, goede begeleiding of financiële mogelijkheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen. 
Aan de andere kant geeft de wethouder  aan in de beantwoording van de 24-uurs vragen dat 
verbeteringen zich moeten richten op de beschikbaarheid van passende huisvesting waar vraag en 
aanbod niet altijd helemaal op elkaar aansluit. Naar aanleiding hiervan heb ik namens de CDA-fractie 
in de Commissie gepleit voor een passend voorstel dat tegemoet komt aan de huisvestingsvragen van 
deze jongeren van 18+/- uit de jeugdzorg. De wethouder en jeugdzorgambtenaren zijn al bezig beleid 
te ontwikkelen om de overgang van 18+/- beter te laten verlopen. En we hebben er echt specifiek voor 
gekozen om ons te richten op dit punt wat extra aandacht zou mogen krijgen. het verhaal van de 18 
jarige Joey is voor mij tekenend. Hij wil heel graag op eigen benen staan. Ik citeer “de meeste 
klasgenoten van mijn beroepsbegeleide leerweg mijn BBL-opleiding wonen nog thuis en hoeven zelf 
nog niet veel te regelen. Ik kan niet terugvallen op mijn ouders en thuiswonen dat kan ik niet meer, 
maar ik moet het wel”. Joey heeft zich op zijn 18

e
 verjaardag ingeschreven voor een sociale 

huurwoning. De drempel om een kamer te huren is hoog, verhuurders vragen de eerste maanden al 
gauw drie keer huur inclusief borg en bemiddeling. Een kamer kost rond de 450,00 euro per maand en 
zijn inkomen uit de BBL-opleiding is iets meer dan 500,00 euro. Van het budget dat hij dan nog 
overhoudt moet hij boodschappen doen en zorgkosten betalen. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is lang. Joey maakt zich grote zorgen en is bang dat hij over een maand dakloos zou 
kunnen worden. Wij willen hem en alle jongeren die in een gelijke situatie vertoeven een oplossing 
bieden. Daarom zijn wij in overleg gegaan met de interne organisatie en hebben we samen met de 
SP-fractie een motie gemaakt die ruimte geeft aan de vele verschillende mogelijke 
oplossingsrichtingen. Er zijn dus verschrikkelijk veel mogelijkheden waaraan je zou kunnen denken en 
daarom hebben we hem breed ingevlogen. De motie heeft de titel “Jongeren uit de jeugdzorg goed op 
weg”. Deze motie draagt het college op om, meneer de voorzitter als ik hem dan ook voor mag 
dragen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD: Te onderzoeken op welke manier voor doelgroep jongeren 18+/- uit die 
jeugdzorg zelfstandige huisvesting kan worden gerealiseerd, rekening houdend met onder andere de 
financiële mogelijkheid van deze doelgroep en hiertoe met een passend voorstel richting de raad te 
komen voor eind december 2016 en gaat over tot de volgende, tot de orde van de vergadering. 
Namens mede indieners SP dus Roosendaalse Lijst en de Nieuwe Democraten.  
 
De VOORZITTER: De motie krijgt mee nummer 5, heet “Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg”. 
Maakt onderdeel uit de beraadslaging en de heer Van Gestel heeft een vraag aan u.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, uw motie ik zal de goede woorden gebruiken, voorlopig vinden wij hem 
sympathiek. Wellicht dat wij dan ook wel een stapje verder willen gaan om hem te steunen. We 
hebben nog wel één dringende, prangende vraag in hoeverre en u geeft het eigenlijk terecht aan dat 
verhuurders die vragen inderdaad die voorschotten, hoge huren. Die moeten meewerken als we dat 
willen doen, wat u beoogt wat we allemaal denk ik wel willen beogen. En ook de woningstichting moet 
dat doen. Maar in de Commissievergadering is de wethouder niet echt duidelijk geweest of de 
gemeente ook echt middelen heeft om dat uiteindelijk ook af te dwingen als dat nodig is. Denkt u dat 
dat wel deel moet uitmaken van de oplossing of wilt u die vraag ook beantwoord zien. 
 
De heer BREEDVELD: Dat is een hele terechte vraag meneer Van Gestel u, daar heb ik het met de 
ambtenaren ook over gehad een ambtenaar op wonen en een ambtenaar Sociale Domein en juist dat 
driehoeksoverleg is enorm interessant. Dus de driehoek overleg tussen AlleeWonen, plus de wonen 
ambtenaar en de Sociaal Domein, die drie, dat driehoeksoverleg kan dan tot een goed voorstel 
komen, dus waarin dit ook zeker mee moet wegen en ook moet mee worden genomen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Ja. Dan is vervolgens het woord aan mevrouw 
Koenraad van de fractie van GroenLinks. 
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Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Het zou natuurlijk veel beter geweest zijn als de heer 
Emmen zelf nog jong en veelbelovend in de deze raad zijn termijn had kunnen houden en deze 
aangekondigde motie in had kunnen dienen. De heer Emmen heeft de brief van de Jongerenraad 
geagendeerd in de Commissie en namens D66, PvdA en GroenLinks behandeld ook in de 
Commissie. Al het voorwerk is al gedaan en onder andere zijn ook vragen gesteld over de zorg van 
18+ jongeren. Maar helaas is de heer Emmen verhinderd en mag ik daarom zijn taak overnemen. Het 
gaat dus om het ongevraagd advies van de Jongerenraad. De motie die wij willen indienen gaat 
erover dat we het hele advies willen overnemen en verwerken in toekomstige en/of al bestaande 
beleidsvoornemens en wij willen dat graag omdat het eigenlijk toch om een betrekkelijk kleine 
doelgroep gaat maar wel een doelgroep waarbij je maar één keer de kans krijgt om het echt goed te 
doen. De handreiking van de VNG waarin ook, waar in de Commissie ook over werd gesproken is er 
heel duidelijk over preventie en begeleiding als jongeren nog niet zorgmoe zijn. Als je te laat bent dan 
gaat het heel snel de verkeerde kant op. Dus waarom zouden we zie niet allemaal overnemen, en niet 
alleen het advies over de huisvesting maar gewoon alle adviezen. Ik wil het graag kort houden en dien 
nu dan de motie in. Draagt het college op de adviezen zoals door jong Roosendaal geformuleerd in 
Lis brief, en dan komt een nummer, op te volgen de raad te informeren zodra deze adviezen zijn 
opgevolgd maar in ieder geval voor 1 december 2016. En gaat over tot de orde van de vergadering. 
En deze motie is mede ingediend door Nieuwe Democraten en Partij Verhoeven, behalve dus het 
drietal waar we het al eerder over hadden. Dank. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet “18+ in 
de jeugdzorg”. Dit waren de fracties in eerste termijn. Ik kijk even naar wethouder Polderman voor een 
reactie van de zijde van het college.  
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dat gaan wij proberen maar ik zal er geen poging toe doen dat 
zingend te doen zoals de heer Breedveld dat bijna deed want dat lijkt me vanavond geen goed idee. 
Voorzitter, beide sprekers zeggen, vragen terecht aandacht voor een vrij belangrijk  probleem de 
aansluiting tussen jeugdzorg en de volwassenzorg 18+ en 18-. We hebben het daar in de Commissie 
over gehad en we hebben een brief van de Jeugdraad gehad. Ik wijs u er wel op dat die brief al 
dateert van februari dus dat is alweer al een tijdje geleden. En sinds die tijd zijn we ook in gesprek 
geweest met die Jeugdraad dus u moet wel weten van dat daar wel actie wordt ondernomen. Het is 
niet zo dat wij sinds januari of sinds februari niets hebben gedaan. Dan voorzitter, ingaand op de 
motie, de motie ingediend door de heer Breedveld namens nog een aantal andere partijen vraagt 
eigenlijk om te gaan onderzoeken op welke manier de huisvesting we kunnen regelen. En de heer 
Breedveld wijst terecht op het bestaan van het driehoeksoverleg dat met de partners van de 
gemeente, woningcorporaties en mensen uit het Sociaal Domein dat dat cruciaal is, want het is een 
lastig onderwerp. U vraagt gewoon eigenlijk om zeg maar te onderzoeken of de huisvoering kan 
worden gerealiseerd rekening houdend met de financiële mogelijkheden. Ja, dat is precies het 
cruciale punt, want die doelgroep die heeft ontzettend weinig mogelijkheden, dus we moeten daar 
zeker naar kijken. Maar ik vind het op zich een sympathiek idee om daar nader onderzoek naar te 
doen om te kijken wat dan toch de mogelijkheden zijn. En u een voorstel daarover voor december te 
laten toekomen. Alleen ik wil alvast de verwachtingen enigszins temperen, want wij kunnen niet echt 
gewoon handen met ijzer breken. Ik heb het genoegen gehad om onlangs nog het tienjarig bestaan 
van 4 All (Wonen) mee te mogen vieren, dat is zo’n specifieke inrichting, of zo’n specifieke plaats waar 
deze jongeren terecht kunnen. Ja, daar heb ik ook gezegd dat het op zich een hartstikke goed initiatief 
is maar dat er eigenlijk meer behoefte is. U zegt dat in uw bijdrage ook terecht, de vraag sluit niet aan 
op het aanbod, met andere woorden de vraag is groter dan het aanbod. Nou, dat is precies het 
probleem. Zelfs een instelling als 4 All is voor een aantal jongeren gewoon onbereikbaar, omdat ze 
daar ook nog gewoon te weinig middelen voor hebben. Dus dat geeft al aan dat het niet eenvoudig zal 
zijn. Maar als u zegt van college doe daar toch nog eens een keer een onderzoek naar en meldt ons 
wat dat dan oplevert. Dat zullen we zeker doen. Alleen ik waarschuw al vooraf verwacht niet dat wij 
daar de oplossing voor uit de hoge hoed zullen leveren. Maar het is goed dat u en dat waardeer ik 
zeer de aandacht vraagt voor deze kwetsbare groep, want we kunnen beter aandacht voor hebben en 
proberen het uiterste te doen dan gewoon onze ogen sluiten voor deze problemen en ze dan gewoon 
op straat tegenkomen dus. Dat gaan we doen. Die motie gaan we uitvoeren. Wat het resultaat  is dat 
nou daar kom ik dan te zijner tijd op terug. Dan de motie die vanuit dezelfde intentie wordt ingezet 
door GroenLinks en D66 en andere. Ik neem afstand van de eerste, het tweede streepje van de 
constateringen dat de gemeente Roosendaal zich nog niet actief voor deze groep inzet en dat vind ik 
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nogal vrij massief geformuleerd, daar zou ik gewoon van zeggen dat die constatering klopt gewoon 
niet. En dan gaat u in op de brief en ik heb gezegd dat is al van februari dus sinds die tijd is er al best 
wat gebeurd. We zijn in gesprek met die Jongerenraad geweest en als ik uw motie zo op mag vatten 
dat u zegt van geef een update wat de stand van zaken zijn, want de adviezen die de Jongerenraad 
daar in hun brieven hebben gedaan daar hebben we al met hun in maart over gesproken. En als u 
zegt van wij nou willen toch wel gewoon een update van hoe staat het ermee met de adviezen die de 
Jongerenraad daar doet dan lijkt mij dat ook geen, geen enkel probleem om dat te gaan doen en dan 
zullen we specifiek inzoomen op het vraagstuk van de huisvesting en dan denk ik dat we die twee 
moties mooi in één pakken. Dus dat gaan we nu doen en dan  gaan we voor december houden we u 
op de hoogte. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Polderman. Ik kijk even andere fracties die mogelijk gebruik 
maken van de tweede termijn. Ik noteer de heer Van Gestel. Anderen nog van u raad in tweede 
termijn? Mevrouw Frijters. Oké, meneer Van Gestel het woord is aan u.  
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, de moties die voor ons liggen zullen we beginnen 
met de motie van het CDA, zoals zojuist al aangegeven staan wij daar voorlopig sympathiek 
tegenover. Wij hebben de volgende overweging om daarin mee te nemen de monitor bij de 
raadsmededeling en ik richt me even, voorzitter, tot het college over kwetsbare burgers daar wordt 
duidelijk en expliciet in vermeld dat juist de nieuwe ontwikkeling, de nieuwe trend zich nu laat zien en 
dat is dat jongeren die net 18+ leeftijd hebben bereikt vaker het huis worden uitgezet, het huis uitgaan 
omdat op dat moment gevolgen kan hebben voor de uitkering van de ouders. Die ontwikkeling baart 
ons zorgen. In de Commissie heeft mevrouw Van Reusel namens ons dat ook in willen brengen. Dat 
was toen nog expliciet nog niet aan de orde omdat we het over de brief hadden maar nu de motie van 
het CDA op tafel ligt willen we dat graag daar wel aan koppelen en we zouden graag die motie dan 
ook willen steunen, als u kunt toezeggen dat u ook dat meeneemt in uw schrijven straks het einde van 
het jaar wat u dan voorlegt als de motie wordt uitgevoerd. Dat we dus kunnen voorkomen dat ouders 
kinderen als ze 18+ zijn uit huis zetten door alleen het motief dat er iets eventueel met de uitkering 
zou kunnen voorkomen. Dat voorzitter voorop gesteld zo kunnen we leed voorkomen. Ik zie de 
wethouder daar graag op reageren. En dan de motie 18+, voorzitter, het is ja ik zou bijna willen 
zeggen logisch als je een brief krijgt dat je daar in ieder geval iets mee onderneemt en dat je de raad 
dan expliciet informeert ja alle informatie die wij als raadslid willen toekomen bekomt ons toe dus ja 
ook dat komt ons toe. Dus wat mij betreft voorzitter was dat een beetje een open deur motie.  Maar 
goed laten we vandaag fideel zijn en laten we dat dan maar ook ondersteunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar mevrouw Frijters van de fractie van de VVD.  
 
Mevrouw FRIJTERS: Dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het jammer dat het nodig is dat deze motie 
vandaag wordt ingediend, want bij de Woonagenda vorig jaar is er onder andere door de VVD een 
amendement ingediend om in de Woonagenda op te nemen dat jongeren extra moeten worden 
ondersteund in hun zoektocht op de woningmarkt. Ons inziens vallen hier de jongeren uit de 
jeugdzorg ook onder. De VVD is daarom van mening dat de motie overbodig is. En wat de betreft de 
motie 18+ in de jeugdzorg daar voelen wij niet zo heel veel voor. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag van de heer Breedveld.  
 
De heer BREEDVELD: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een beetje… Maar goed ik ga wel even op 
m’n tenen staan zo. Het is, het is een beetje… 
 
De VOORZITTER: Het is, het is net Elvis Presley. Ja. 
 
De heer BREEDVELD: Ik ben er nog nooit zo mee geconfronteerd als vanavond moet ik zeggen, maar 
goed. De starters, u heeft het over de startersleningen hebben we het ook met de ambtenaren over 
gehad die zijn tussen 18 en 25 worden jongeren inderdaad bevooroordeeld bij het zoeken naar een 
woning. Dat is nu al zo dat is zeer positief maar deze motie richt zich echt specifiek op de jongeren uit 
de jeugdzorg en die zet je hier eigenlijk nog eens een keer apart eigenlijk van de gewone jeugd, dus 
dat is eigenlijk de enige aanvulling op uw bijdrage.  
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De VOORZITTER: Ja ik, kijk overigens hoor ik heb het u twee keer horen doen. Wij achten onze 
ambtenaren gigantisch hoog maar breng ze niet in discussie in deze raadszaal u doet het met het 
college, dat even om de sfeer te verhogen. Dit waren de andere sprekers in tweede termijn. Dan ga ik 
naar de sprekers nog in eerste termijn of ze alsnog behoefte hebben aan een tweede termijn. De heer 
Breedveld? Mevrouw Koenraad? Nou dan de wethouder nog even in tweede termijn nog een reactie. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter een korte reactie. De heer Van Gestel die wijst terecht op het 
probleem van de mensen die met een uitkering in de problemen komen en zeker als ouders zover 
gaan dat ze hun kind uit huis zetten vanwege die voordeurregeling. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon 
pijnlijk. Wij kunnen de wet niet veranderen dus dat is zoals het is helaas. En dat mensen zover gaan 
en eigenlijk hun kind in de steek laten ja we moeten helaas constateren dat dat af en toe voorkomt. 
Gelukkig heel weinig en gelukkig ook niet in Roosendaal dat u denkt dat is nou een urgent probleem.  
Maar zulke mensen zijn er, zulke problemen doen zich voor in de jeugdzorg. En dan moeten wij ook 
voor dat soort jongvolwassenen staan maar wij kunnen de wet niet veranderen dat is als reactie op uw 
inbreng. Maar ik wil wel meenemen dat op zich het probleem zelf als wij die notitie maken en een 
update maken hoe het ermee staat kunnen we het probleem als zodanig zeker benoemen en dan ook 
meer ingaan op hoe de kwantitiviteit van dit probleem in Roosendaal is. De VVD kiest de insteek dat 
ze eigenlijk zegt deze motie is eigenlijk overbodig omdat eigenlijk in de Woonagenda was 
meegenomen. Ja, daar hebt u gewoon gelijk in alleen ik denk dat beter en dat waardeer ik dat er nog 
eens extra aandacht wordt gevraagd voor met name deze kwetsbare doelgroep en zeker waar het 
gaat om jongeren die zorg hebben zoals ook de heer Breedveld dat beantwoord. Dus op zich je kan 
straks zeggen we hebben dit in de Woonagenda al meegenomen maar nog een keer extra aandacht 
voor dit punt is nooit verkeerd.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Polderman. Dan zijn wij toe aan besluitvorming over de 
beide ingediende moties. Ik begin bij motie nummer 5 “Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg”. Eén 
uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt. Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 5? 
Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd met uitzondering van de fractie van de VVD. Dat zie ik goed. 
Motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 6 “18+ in de jeugdzorg”. Ook hier weer stemverklaring vooraf? 
Mevrouw Koenraad?  
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, wij willen de wethouder graag tegemoet komen en het tweede 
bolletje schrappen onder constateringen. En verder mag de wethouder het dictum zo opvatten als hij 
gedaan heeft in zijn eerste termijn. 
 
De VOORZITTER: Oké, dan is dit een gewijzigde motie nummer 6 waarin tekstueel wordt gewijzigd, 
lees geschrapt het tweede gedachtestreepje onder constaterende dat en dan wordt geschrapt het 
zinnetje “de gemeente Roosendaal zich nog niet acties voor deze groep inzet”, dus dat wordt 
geschrapt. En voor het overige blijft de motie intact, dus dat is nu een gewijzigde motie nummer 6. 
Anderen van u behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie 
is voor de gewijzigde motie nummer 6? Daar hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de 
fractie van de Roosendaalse Lijst, fractie van de VVD, de fractie van de SP, jullie ja eventjes omhoog 
houden hoor, want het zicht is hier verre… oké klopt nou ja niet gestemd voor de Roosendaalse Lijst 
en de VVD. Ja, ik zeg het goed zo, de motie is verworpen of sorry motie is, kijken of u er ook nog was, 
de gewijzigde motie is aanvaard, aanvaard, aanvaard. Afgehamerd is die. 
 
b. Lis brief 997893 Stichting Leergeld - kinderen in armoede 
De VOORZITTER: Goed, goed wij zijn er bijna agendapunt 7.b een brief handelend over Stichting 
Leergeld van Stichting Leergeld handelend over het onderwerp kinderen in armoede. En dat is voor 
de eerste termijn geagendeerd door de Nieuwe Democraten. Meneer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben wij het gehad over het 
Jaarverslag van Stichting Leergeld en daaruit kwam naar voren dat Stichting Leergeld een 
buitengewoon succesvolle organisatie is die maatschappelijke zaken goed oppakt. De vraag naar 
ondersteuning door Leergeld neemt alleen maar verder toe. Inmiddels hebben zij met Stichting Paul 
afspraken gemaakt dat zij het sportgedeelte doen en ook is er nu een cultuurstichting daarmee bezig. 
En Leergeld gaat dan vooral over het verhaal van het onderwijs en welzijn. De doelstelling van 
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Leergeld is alle kinderen mogen meedoen en nu meedoen is straks meetellen. Zojuist hebben wij 
gesproken over jongeren en alle jongeren zijn begonnen als kind. En als je een slechte start hebt om 
wat voor reden dan ook dan heb je vervolgens ook als jongere ook een probleem. Dus wij vinden als 
Nieuwe Democraten dat Stichting Leergeld een organisatie is die absoluut steun verdient. Niet alleen 
maar incidenteel op jaarbasis maar ook structureel. En wij vragen ook aan het college om na te gaan 
denken om Stichting Leergeld en Stichting Paul en alle vergelijkbare initiatieven ook structureel te 
gaan ondersteunen, want zij zorgen ervoor met name dat Roosendaal de stad is en blijft van de 
menselijke maat en dat elk kind kan meedoen. En om ook even aan te geven hoe onze waardering is 
als gemeenteraad, voorzitter, stellen wij als Nieuwe Democraten voor om de Stichting Leergeld in 
ieder geval nu een extra eenmalig bedrag toe te kennen uit de algemene reserves zodat zij nog meer 
het goede werk kunnen voortzetten voor nog meer kinderen en de gezinnen en nog meer aanvragen 
kunnen  honoreren, voorzitter. De motie heet “Bijdrage Stichting Leergeld”, wordt nu verspreid door de 
griffie. Ik heb gemeld dat het gaat over alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks 
meetellen en dat betekent dus dat investeren nu in kinderen is renderen later. Oftewel meer kinderen 
krijgen meer en beter perspectief. En het besluit van de motie luidt als volgt om aan de Stichting 
Leergeld ter ondersteuning eenmalig een extra bedrag van 25.000 euro uit de algemene reserve toe 
te kennen en we horen graag van het college een reactie. We horen ook graag van alle fracties wat 
hun opvatting is over kinderen, dat zij ook meedoen in Roosendaal de stad van de menselijke maat.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7, 7 inderdaad en heet “Bijdrage Stichting 
Leergeld”. En ik zie dat mevrouw De Beer een vraag heeft aan de heer Schijvenaars.  
 
Mevrouw DE BEER: Ja, zeker voorzitter, heeft de heer Schijvenaars geïnformeerd bij Stichting 
Leergeld of er op dit moment behoefte is aan meer geld? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij hebben ons gebaseerd op het jaarverslag en uit het 
jaarverslag trekken wij de conclusie dat er een toenemend beroep wordt gedaan op Stichting Leergeld 
en dat zij dus op grond daarvan ook simpelweg bij meer budget kunnen zij ook meer aanvragen 
honoreren.  
 
Mevrouw DE BEER: Ja, ik heb geen vraag maar een opmerking. Ik heb het aan de Stichting gevraagd 
en die hadden op enig moment daar geen behoefte aan.  
 
De VOORZITTER: Oké. Mevrouw Van den Nieuwenhof nog een vraag aan de heer Schijvenaars? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: O, ik heb hetzelfde probleem als de heer Breedveld net. Nee, ik 
wil even vragen aan de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten ja er zijn nog meer stichtingen 
die zich ook bezig houden met kinderen om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen. Wilt u die ook 
iets geven of kiest u specifiek hiervoor en waarom dan specifiek deze Stichting. Kunt u daar iets over 
zeggen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Een uitstekende vraag. Als we kijken naar het 
jaarverslag dan zie je dat Stichting Leergeld landelijk een zeer succesvolle organisatie is die gaat voor 
dat brede terrein van onderwijs, van sport en cultuur. In Roosendaal is het beroep op Stichting 
Leergeld dusdanig groot geworden zowel in aantal aanvragen of voor omvang van de aanvragen dat 
Stichting Leergeld heeft gekozen om juist met Stichting Paul de afspraken te maken dat zij het sport 
gedeelte doen en dat voor het cultuurgedeelte een andere stichting actief gaat worden. Dat bewijst 
dus hoe belangrijk Stichting Leergeld is en hoe hoog de vraag is naar dit soort ondersteunende 
organisaties. We hebben ook gezegd in onze termijn, in de oproep naar het college toe om juist ook te 
kijken naar structurele financiering voor de ook aanverwante organisaties. Maar juist omdat Stichting 
Leergeld op dit moment voor ons in de lead is hebben we ons nu beperkt tot Stichting Leergeld. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dat was dan wat betreft de eerste termijn de fractie van de Nieuwe 
Democraten dan is nu de reactie desgewenst aan wethouder Polderman namens ons college. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk we moeten ons met z’n allen ook wel 
een klein beetje aan de spelregels gaan houden natuurlijk, want dit is natuurlijk op zich een motie met 
een sympathieke gedachte van trek eens even 25.000 euro eruit. Er staat geen begin van een dekking 
op. Op zich vind ik het sympathiek. Mijn sympathie ligt ook bij Stichting Leergeld. Ik vind het een prima 
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club. Maar ik heb hun jaarverslag gelezen, ik heb gezien dat ze met een matig saldo afsluiten dus  ik 
begrijp eigenlijk niet waarom u deze motie nu indient en terechte vraag van mevrouw De Beer heeft u 
daar contact overgehad, nee. Dus ja ik bedoel ik vind Sinterklaas een leuke tijd, maar dit valt mij deze 
tijd niet echt voor aan de orde, dan hebben we nog een paar maanden te wachten. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, wethouder Polderman. Is er nog een behoefte aan een tweede 
termijn van anderen dan de heer Schijvenaars? In ieder geval de heer Van Gestel. Ja, de heer Van 
Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Als één van onze collega’s een motie indient daar 
willen wij daar wel graag inhoudelijk ook op reageren, voorzitter. En wij hebben dat jaarverslag van 
Stichting Leergeld goed gelezen. 2015, ze geven al zelf aan dat samenwerking met Jeugdfonds en 
Stichting Paul er geld is vrij gespeeld om in te zetten op onderwijs en welzijn. Extra in te zetten en dat 
is gunstig. De andere kant constateren ze dat de gemeente de voorziening van bijzondere bijstand 
voor gezinnen die onder het bijstandsniveau zitten heeft gewijzigd waardoor  er verhoogde uitkeringen 
nodig waren op onderwijs, maar die konden ook betaald worden. De problemen worden ook inventief 
aangepakt samen met Schrauwen . En ja voorzitter als ik verder lees dan zie ik dat Basisscholen geld 
ophalen de Roosendaalse Uitdaging voor computers kan zorgen dat ze van de gemeente nog 50.000 
euro subsidie hebben gekregen, voorzitter. En ik lees het hier voor uit het jaarverslag, ze hebben ook 
nog de benodigde bijdragen mogen ontvangen van 27.000 euro ruim van AlleeWonen, de zusters van 
de Franciscanessen, het Schrauwen fonds zelf, stichting steunfonds jeugdbeschermingsbelangen, 
anonieme stichting via Leergeld Nederland, Rotary Donkerland Roosendaal, make-over experience 
van Roos Aartsen en  diverse privépersonen. En dat is voorzitter, denk ik, de kracht niet alleen van 
Stichting Leergeld maar ook van Stichting Paul dat je als stad, of collectief als gemeenschap zorgt dat 
je samen ook je schouders je eronder zet om daar een bijdrage aan te leveren. Daarvoor zijn acties in 
de stad, u kunt marathons lopen, u kunt biljart toernooien organiseren, u kunt weet ik veel wat u 
allemaal kunt. Vorig jaar hebben ze ook voor de drakenboot races geroeid voor Stichting Paul. Dus 
voorzitter, ja dat kan allemaal gedaan worden in deze stad en dat is denk ik ook wel de kracht die 
daarachter zit. Om dan zomaar te zeggen hier krijgt u 25.000 euro in uw jaarverslag vroeg u er nog 
om maar ik vind het gewoon leuk en steek een duim in de lucht en ik vis een bedrag naar buiten, ja 
voorzitter, dat slaat natuurlijk kant nog wal, zonde van de effort die u erin steekt. Want uiteraard de 
oproep dat ze nodig zijn wordt gesteund. Ik denk dat iedereen dat in de gemeenteraad steunt. En ik 
heb het u al eens eerder gezegd bij een begrotingsbehandeling toen wilde u ook zo’n dergelijk project 
financiële injectie doen aan deze stichtingen, heb ik u ook gezegd gaat u dan alstublieft samen met 
mij roeien of gaat u dan met mij hardlopen of gaat u dan met een biljarttoernooi organiseren of 
ondernemen om geld op te halen voor dat doel. En de verhalen voorzitter zijn er legio in de stad van 
mensen die zeggen als mijn kind op de basisschool ziet dat een ander kind door omstandigheden 
geen lunch bij heeft, geen boterhammetjes dan geef ik mijn kind een extra boterhammetje mee om te 
zorgen dat die jongen of meisje in de klas ook wat te eten heeft in de lunch. En zo, voorzitter, moeten 
we samen de schouders eronder zetten om ook het probleem van die kant aan te pakken en daar 
wilde ik het bij laten.  
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer, anderen nog van u raad in tweede termijn? Mevrouw 
Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de uitgangspunten van de motie snappen wij en wij als SP vinden 
natuurlijk ook dat alle kinderen mee moeten doen en er voldoende geld moet zijn om dat ook te laten 
doen. En zodra wij ook horen dat dat niet het geval is zoals bij Stichting Paul plaatsvond, Stichting 
Paul gaf aan wij hebben een tekort, dus toen hebben wij ook vragen gesteld aan het college. 
Uiteindelijk is er ook geld gekomen om kinderen door Stichting Paul mee te laten doen voor het 
zwemdiploma. Bij Stichting Leergeld zien we dat er meer vragen komen. Er is geen vraag dat er nu 
25.000 euro extra nodig is. Zodra dat wel nodig is dan willen we dat graag horen en dan denk ik dat 
we een andere situatie hebben, dus vandaar.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen van u raad in tweede termijn? Niet, dan kijk ik even naar de 
heer Schijvenaars tot slot.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Een mooi hartstochtelijke bijdrage van de VLP-
fractie. Stichting Leergeld is inderdaad een hele succesvolle organisatie en ze zijn ook erg 
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professioneel bezig en juist daarom blijven ze ook binnen het budget. En zullen ze binnen het budget 
ook keuzes maken wat ze wel kunnen doen en wat ze niet kunnen doen. Op het moment dat het 
budget verhoogd wordt kunnen zij simpelweg meer doen. Als u vervolgens van mening bent dat als 
het gaat piepen en kraken dan treden we wel op. De bedoeling van Leergeld is juist dat het niet gaat 
piepen en kraken, dat je er van te voren bij bent dat je preventief investeert in kinderen en dat je niet 
wacht totdat ze met honger op school komen. Daar gaat het over. En het andere argument dat werd 
ingebracht van er zijn zoveel organisaties die allemaal bezig zijn met geld inzamelen van hardlopen, 
biljart, marathons, vul het allemaal maar in, voorzitter dat kinderen kunnen meedoen dat vinden wij als 
Nieuwe Democraten een publieke taak. En natuurlijk is het geweldig als er allemaal goede doelen 
acties zijn om dat extra te ondersteunen. Maar het is ook een taak om ons als publieke organisatie als 
gemeente en daarom vinden wij dat er best wel extra geld naar zo’n Stichting toe mag. Want dat is 
namelijk een Stichting die bewijst dat zij met geld goed kunnen omgaan. En dan kunt u zeggen 
zomaar 25.000 euro u heeft vanavond zomaar 250.000 euro gestopt in een potje zonder enig plan dan 
vragen wij ons af waar liggen uw prioriteiten. Bij een plan dat niet bestaat en stenen of kinderen die 
wel bestaan en die die extra zorg nodig hebben. De keus is aan u. Wij dienen die motie in. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dit is dan de termijn van de zijde van u raad. Ik geloof de wethouder 
geen nieuwe dingen gehoord die beantwoording verdienen. Dan gaan wij over tot stemming over deze 
motie, motie nummer 7 is dat. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit onderwerp? Dat is 
niet het geval. Wie is voor motie nummer 7. Voor die motie heeft gestemd de fractie van de Nieuwe 
Democraten. De motie is verworpen. 
 
c. Raadsmededeling 40B-2016 Scenario’s peuteropvang in Roosendaal 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.c dat is een raadsmededeling handelend over 
scenario’s peuteropvang in Roosendaal. In eerste termijn geagendeerd door de fractie van de Partij 
van de Arbeid. Ik geef het woord aan de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. De wethouder heeft zijn werk gedaan en de raad een drietal 
scenario’s aangeboden ten aanzien van een eerder vastgestelde motie hier in de meerderheid van de 
gemeenteraad. We hebben kunnen zien dat er nu drie scenario’s, peuterscenario’s noemen wij het 
maar, voorliggen waarbij we in de Commissie al met de diverse politieke partijen hebben gedebatteerd 
over wat nou voor ons als raad de meest logische keuze zou zijn. Nou, u heeft het standpunt van de 
PvdA daarin kunnen vernemen. Dat, dat en dat geeft het college ook zelf aan dat scenario B recht 
doet en aan de motie in de zin dat daarmee wordt gecreëerd dat er geen wachtlijsten gaan komen en 
vandaar ook dat wij goed hebben gekeken naar hoe we ook nog andere partijen in deze 
gemeenteraad kunnen overtuigen, omdat er in de Commissievergadering ook sprake was van een A+ 
scenario, of een B- scenario. Omdat er bij sommige partijen ja misschien nog wel speelde, dat de 
financiën speelden, omdat natuurlijk ieder scenario de gemeente geld kost. En het is de vraag hoever 
deze gemeenteraad daarin wil gaan. Nou we hebben daarom, denk ik, nu een middenweg kunnen 
kiezen, samen met de indieners VLP, GroenLinks en ik begreep van de heer Alex Raggers D66 en 
ook de heer Ton Schijvenaars, Nieuwe Democraten dat zij de motie mede willen indienen. Waarbij we 
eigenlijk ook recht doen aan andere partijen hier in de raad bijvoorbeeld het CDA en de SP die juist 
ook gingen voor iets meer dan A maar wellicht keihard B dat dat te hard was. Vandaar ook dat we nu 
met een motie vinden, waar wij vinden dat die daar ook recht aan doet. Waarbij we het college 
opdragen om vanaf 2017 de Asher-gelden structureel aan te vullen tot een maximum volgend het in 
de raadsmededeling 40 B 2016 genoemde B-scenario, genoemde scenario B op basis van het aantal 
peuters, dus de nu niet bereikte peuters die door deze maatregel jaarlijks dus daadwerkelijk nu wel 
gebruik gaan maken van peuteropvang. Daarbij pinnen we ons ook als gemeenteraad, dan wel 
gemeente niet keihard vast op dat scenario B, maar geven we wel vooraf al overzichtelijk en ook 
transparant en ook duidelijk aan wat voor ons het uitgangspunt is dat dat maximaal tot dat scenario B 
moet gelden, waarbij er dus aan de wens van de raad wordt voldaan doordat hierdoor geen 
wachtlijsten ontstaan. En we hebben dit ook nog even getoetst uiteraard met het onderwijs en de 
desbetreffende aanbieders die achten dit ook een goede oplossing, omdat je als je het andersom zou 
doen bijvoorbeeld zeggen, onze basis is scenario A en mocht daar een wachtlijst ontstaan dan 
moeten we daar een oplossing voor vinden. Nou ja dat is denk ik dat vinden wij als indieners in ieder 
geval een veel te bureaucratische oplossing want dan heb je een wachtlijst, dan moeten de 
aanbieders wellicht weer terug naar de gemeente om een aanvraag te doen. Dat moet dan weer 
allemaal getoetst worden en ja dat brengt volgens aanbieders, maar ik denk ook voor de gemeente 
juist meer rompslomp met zich mee. En eigenlijk doe je hetzelfde, want als je het omdraait vul je het 
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uiteindelijk ook aan met meer middelen. Want als kind 151, 152, 153, komt dan kost dat extra geld. 
Nou wij zeggen dat kunnen wij vooraf alvast die ruimte bieden en dan heb je altijd eind van het jaar 
dat bijvoorbeeld er een x-aantal kinderen boven die 150 alsnog mee kunnen doen. Voldoet aan de 
motie die we ook eerder als raad hebben aangenomen en kan uiteindelijk  ook makkelijker werken 
door achteraf dus dat niet meer te hoeven terugdraaien maar kunnen we gewoon jaarlijks zien wat er 
is besteed. Dus vooraf kiezen we even kijken budget voor het kind en niet andersom, laat dat ook 
leidend zijn het maakt het ook voor alle partners inclusief de gemeente goed werkbare oplossing en 
wij menen nogmaals ook goed te hebben geluisterd naar alle partijen in de raad en hopen op een 
mooie meerderheid dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Yap, een vraag voor u van meneer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Volgens ons staat in de regeling ook geld volgt kind, 
volgens de gesprekken die wij ook gehad hebben komt er ook facturatie achteraf. Hoe ziet u dat dan, 
u schetst een belemmering bij scenario A met aanvulling voor wachtlijsten. Dat moet toch geen 
probleem zijn dan.  
 
De heer YAP: Ja, zeker wel omdat als je dus nu gaat voor scenario A dan is er bij de aanbieding is er 
natuurlijk geen zekerheid om nou dan is er enkel de zekerheid dat de financiering is geregeld tot een 
maximum van die 150 kinderen.  
 
De heer GOOSSENS: Nee, u begrijpt de vraag niet goed. Als je gaat voor een scenario A waarbij je 
een reserve inbouwt, financiële reserve of een garantie dat er geen wachtlijsten kunnen ontstaan dan 
heeft, dan hoeft de aanbieder zich daar geen zorgen over te maken en dan kan de factuur achteraf. U 
schetste net een beeld van dat is een bureaucratische rompslomp om die factuur nog in te dienen en 
toestemming te vragen. En die rompslomp is er niet. 
 
De her YAP: Ja, ik denk dat die met scenario A er nu wel is, omdat wij zien in de raadsmededeling 
geen inbouwing dat er een garantie is voor meer. Want in de raadsmededeling wordt aangegeven 
college biedt als voorkeur scenario A in. Wij zeggen nee verruim dat vooraf zodat je duidelijk op de 
hoogte bent als aanbieder waar je recht op kan hebben en dus ook waar de kinderen recht op kunnen 
hebben. En als facturatie achteraf moet plaatsvinden dan nog dan is dat op basis van scenario B en 
niet op basis van scenario A. En ik heb nog geen ander voorstel gezien dan dat op die wijze te 
regelen en als ik uw woorden ook hoor voelt u daar wel wat voor, dat u zegt A is nu te weinig dat moet 
worden aangevuld. U noemt het een garantie. Wij denken dat dat prima kan zoals dat in onze motie is 
geformuleerd wat ook die garantie dus geeft. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vragen ons af waarom u dit niet meeneemt 
bij de Kadernota, want dan kunnen we ook iets makkelijker kijken in het grote geheel naar de 
financiële consequenties.  
 
De heer YAP: Voorzitter, helder. Het verzoek is ook al gedaan bij de agenda vaststelling. Kijk er ligt 
een raadsmededeling voor die wij in de Commissie hebben besproken waarvan ook de 
raadsmededeling al zelf aangeeft en de Kadernota overigens ook dat dit geen onderdeel uitmaakt van 
die Kadernota. Ik heb niet, onze fractie heeft niet gelezen in de Kadernota dat dat geregeld is in de 
Kadernota dus ja dan, dan lijkt het ons gewoon een losstaand onderwerp wat we vanavond kunnen 
behandelen, want je kunt inderdaad meer onderwerpen die we vanavond hebben besproken wellicht 
opvangen in de set van de Kadernota. Wij kiezen daar niet voor. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag het omdat ik toch hoop dat de Partij 
van de Arbeid probeert om een meerderheid voor hun voorstel te krijgen. Ja, als u net zo goed als wij 
weet dat er de hele tijd allemaal moties en amendementen rondgaan onder andere hierover maar dan 
in de context van de Kadernota waarom laat u dan de kans liggen loopt u het risico dat uw motie het 
niet gaat halen terwijl die volgende week dan in dat geval natuurlijk door een ander in stemming 
gebracht wordt en het dan wel gaat het halen. Waarom doet u dat dan.  
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De heer YAP: Nou, ja voorzitter, de PvdA-fractie gaat zo niet debatteren over procedures over 
wanneer je iets zou moeten indienen. Wij denken dat als je het in de Commissievergadering zoals we 
dat hebben gedaan naar aanleiding van een raadsmededeling die wordt gepresenteerd aan de 
gemeenteraad die agendeer je daar vind je iets van, drie scenario’s. Nou daar hebben we uitvoerig bij 
stilgestaan in de Commissie. Vervolgens geef je aan dat je dat graag in de gemeenteraad wilt 
afdwingen met een motie, dat doen wij  en ja ik heb ook gezien in de set van de kadernota dat partijen 
het willen koppelen aan de besluitvorming in de Kadernota ook de PvdA-fractie heeft dit onderwerp 
genoemd als een belangrijk punt voor ons al eerder ook in de algemene in de politieke  
beschouwingen. Neemt niet weg dat we ieder moment in de gemeenteraad moeten aangrijpen 
natuurlijk om over dit punt te spreken en ik zou dan aan de VVD willen vragen vooral ook op inhoud 
dan te beoordelen want of het nu deze week geregeld wordt of volgende week. Volgens mij maakt dat 
in ieder geval geen verschil ten aanzien van dit onderwerp.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog één keertje. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja nou, wij gaan inderdaad voor de inhoud en 
die zetten wij voor de procedures, dus wij gaan er volgende week mee verder.  
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Schijvenaars nog een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Kan mijn collega van de Partij van de Arbeid-fractie 
even duiden wat nou de verschillen zijn tussen de motie die u nu  inbrengt en de motie die u volgende 
week op de agenda staat, zijn er überhaupt verschillen behalve de indieners? 
 
De VOORZITTER: Ja, er staat geen motie, geen andere motie op de agenda. Dus ja. 
Ook een non-existent document. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De motie zit in de set toch? 
 
DE VOORZITTER: Ja en daarmee is die niet ingediend en non-existent. Ja. Oké, dat was van de zijde 
van de raad een eerste termijn. Ik kijk even naar de wethouder. Behoefte aan een reactie? Nee. De 
wethouder heeft geen behoefte aan een reactie in deze termijn. ik ga even naar u tweede termijn 
anders dan de spreker de heer Yap of anderen nog behoefte hebben om het woord te voeren. Ik 
noteer het even, ik zie wat vingertjes. Het woord is aan mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik maak gebruik van de tweede termijn 
met een korte reactie. Wij delen de zorgen van de partij van de Arbeid en de mede indieners van de 
motie die zo net is aangekondigd. Wij delen de zorgen over de peuters, peuters die mogelijk buiten de 
boot zouden kunnen vallen met het college scenario, het voorkeurscenario van het college. Wij 
respecteren ook de keuze van de Partij van de Arbeid om het vanavond toch te brengen. Hoewel ik 
toch in het begin van de vergadering een vriendelijk verzoek heb gedaan om het naar de Kadernota 
door te schuiven, het is uw keuze en wij respecteren uw keuze. Ja, zoals ik al aan heb gegeven ook in 
de Commissie en op andere momenten kiezen wij er voor om dit te brengen bij de Kadernota. Dat kan 
ook heel erg goed, u heeft zelf ook in uw mail van 8 juni aangegeven dat u bij de Kadernota een 
aantal voorstellen indient. En ik las daar ook het peuterscenario, dus waarschijnlijk vindt u dit zelf ook 
nog wel een goede mogelijkheid. Inhoudelijk ga ik ja verder niet erg op uw motie in wij zullen niet 
steunen omdat wij denken dat wij een beter voorstel hebben volgende week bij de Kadernota.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap? Ja? Nee? De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uit het betoog van de CDA-fractie dat ze 
het eigenlijk eens zijn met wat in deze motie staat. En dat ze hem niet gaan steunen. Kunt u dan 
misschien toch even met argumenten komen? Waarom u deze motie niet wilt steunen. En dan geen 
procedurele argumenten van volgende week in de Kadernota dan is onze motie beter. Gewoon even 
inhoudelijk waarom deze motie voor u als VDA-fractie niet gewenst is.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Wij denken zelf dat ons voorstel, maar dat heb ik gewoon alleen 
nog maar aangeboden aan de raad, dat dat gewoon beter in elkaar zit. En wij willen het ook gewoon, 
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ik ga dat ook inhoudelijk toelichten in het in ons verhaal bij de Kadernota, dat is onze keuze en daar 
moet u het mee doen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja maar goed… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik spreek overigens met, namens de mede indieners van het 
voorstel dat ik naar de raad heb gestuurd. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat snap ik wel, maar mijn vraag was welke argumenten heeft u. En dan 
zegt u van onze motie is beter. Kunt u mij even helpen, want misschien dat ik dan deze motie niet ga 
steunen of niet mee ga indienen. Waarom uw motie dan beter is. 
 
De VOORZITTER: Nee want dan gaan we via de u-bocht toch weer praten over een motie die ik 
herhaal het nog een keer non-existent is. Uw eerste vraag was goed, wat is uw argumentatie over 
deze motie. Ja, nee, maar dit is het antwoord waar u het mee moet doen. Dus we gaan het hebben 
over deze motie die voorligt en ja het antwoord is door mevrouw Van den Nieuwenhof gegeven. Ja, 
wat ze heeft geantwoord en ja dat is niet naar u zin, en ja dat is that’s live, that’s politics. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, tenslotte ik kijk uit naar het debat volgende week in de 
Kadernota. 
 
De VOORZITTER: Ja, wij ook. Ik ga naar de heer Van Gestel die ook nog heeft geroepen of heeft 
gewenst de tweede termijn. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Ja met verbazing zit ik, zitten wij te luisteren, voorzitter, 
het woord bizar komt wel een beetje in mij op, voorzitter. Het is redelijk eenvoudig, het college doet 
drie suggesties. Suggestie één zoveel kinderen voor zoveel geld, suggestie twee meer kinderen voor 
net iets meer geld en suggestie drie ja heel erg veel kinderen voor heel erg veel geld. En daarbij 
geven ze al aan als er minder kinderen zijn dan die aantallen die er staan, ja dan geven we het geld 
ook niet uit. Zijn er meer kinderen dan kunnen we ze niet helpen. Simpel. Drie scenario’s kiest u maar, 
wat wilt u. Nou, ik denk dat vanavond duidelijk is geworden wie in ieder geval zegt doe ons maar 
scenario twee voor dat aantal kinderen voor dat budget. En zijn het minder kinderen dan houden we 
het geld over. Het zou echt te bizar, voorzitter, te bizar voor woorden zijn stelt u zich toch eens voor 
dat er een voorstel zou worden gedaan, wat in zou houden dat u kiest voor een ander scenario voor 
minderen kinderen en als het er dan toch meer zijn, toch meer geld geven. Dan moet u gewoon voor 
scenario twee gaan wat vanavond ter besluitvorming aan u voor wordt gelegd. En ik garandeer u 
voorzitter, als er gekke voorstellen worden gedaan volgende week hoeft u niet 100% op onze steun te 
rekenen want dat gaat niet, voorzitter, daar zijn wij niet van. Wij zijn van de deugdelijke voorstellen die 
vanavond voorliggen en waar we vanavond een beslissing over vragen van u en dat is waar u het 
mee moet doen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, een vraag aan u van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik geloof dat ik de heer Van Gestel hoorde zeggen. 
Er lagen drie scenario’s zoveel kinderen voor zoveel geld, voor zoveel geld en voor zoveel geld. Waar 
gaan we nou volgende week over praten over het geld. Dus waarom kunt u nou niet even de motie 
aanhouden, even wachten tot volgende week want dan zien we hoeveel geld er beschikbaar is dan 
kan er misschien veel ruimer iets geregeld worden dan met de middelen van nu. Want volgende week 
gaan we het over de centen hebben, dat is het enige wat de VVD vraagt. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat is… ik sla het met verbazing gade. Als u ziet dat in het 
huidige raadsvoorstel gekozen wordt voor scenario A zoveel kinderen zoveel geld gedekt uit die 
middelen. Nou en vanavond ligt gewoon het voorstel voor om uit die pot middelen iets meer geld te 
halen om scenario B te bekostigen. Ja, ik vind dat niet zo heel erg gek, voorzitter, want dat staat 
namelijk in de raadsmededeling zelf voorzitter, ja ik weet niet. Zoekt u het maar op misschien dat u het 
terug kan vinden. Er staat duidelijk waar het betaald uit moeten worden, dus ja.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat staat inderdaad van alles in die 
raadsmededeling en een raadsmededeling kun je altijd agenderen wanneer je het wilt, dus u had hen 
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ook volgende week kunnen agenderen dat we in een brede context misschien nog ergens anders nog 
meer hadden dat we er wel een C+ van hadden kunnen maken. Maar, nee u wilt nu uw punt maken 
en u gooit dus eigenlijk al uw kansen in het water wat ontzettend jammer voor die kinderen waar u 
zegt het voor te doen. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als ik u aan ga kijken voor de procedure dan lijkt het me toch juist 
als ik vaststel als we een raadsmededeling agenderen en u plaatst hem vanavond op de agenda dat 
we het daar vanavond dan ook over moeten hebben, toch voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Luister, beste vrienden, laat Vrouwe Democratia haar werk doen en wij gaan 
gewoon stemmen en dan zullen we het zien, zo eenvoudig is het leven. Ja en dan hoeven we niet tot 
23.00 uur vol te praten waar het toch niet anders gaat, het kwartje gaat toch niet anders vallen, dat is 
allang duidelijk. Maar ik misschien een afsluiter door de heer Yap, alles gehoord en gezien. En dan 
gaan we gewoon stemmen. Ja, dat is de realiteit, toch? Het is aan u meneer Yap om nog een 
aanschouwing te geven, ten beste. 
 
De heer YAP:  Nou, ja voorzitter, ik zie op het klokje dat ik nog 25 minuten zou kunnen nemen… Nee, 
grapje. Ik vind het wel jammer en ik denk ook mede indieners dat er toch niet over inhoud vanavond 
wordt gepraat. Ik denk dat meneer Van den Beemt het juist omdraait, want hij had hier een reactie 
inhoudelijk op kunnen geven wat hij van deze motie inhoudelijk vindt en de raadsmededeling hoort 
niet in een Kadernota, de Kadernota is een losstaand voorstel. Over die dekking nog een punt dan 
ben ik benieuwd welke partijen volgende week  dan met een andere dekking komen, de dekking is 
gegeven in de raadsmededeling en niet in de Kadernota. Er wordt gegeven, aangegeven we gaan 
terug naar die risico-reserve Sociaal Domein nou ja dat kan ook met scenario B waar je het dus 
opplust in die risico-reserve Sociaal Domein. U kent de voeding, u kent de hoeveelheid euro’s daarin 
zit en wij achten dat redelijk ook nogmaals gelet op de wens van deze gemeenteraad. Ja, we gaan het 
zien hoe het stemmen vandaag verloopt.  
 
De VOORZITTER: We gaan het, we gaan het zien. Voldoende gewisseld uw termijnen, dat is het 
geval, dan gaan wij, dan gaan wij over tot het stemmen over deze motie, motie nummer 8. Eén uwer 
nog behoefte aan een stemverklaring op dit, op dit deel? Mevrouw OUDHOF? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de SP betreurt het toch dat deze motie niet aangehouden wordt 
want volgende week met de Kadernota zouden we toch een meer open debat kunnen voeren, dus wat 
dat betreft gaan we deze motie dus dan ook niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Het allemaal via de voorzitter en kalm aan, het was zo gezellig. Iedereen heeft het 
recht om een stemverklaring af te leggen en dat is zonder enig tegendebat en dat is inherent aan een 
stemverklaring en u laat zien in uw stemgedrag wat u daarvan vindt. Zo eenvoudig is het. Anderen 
nog een stemverklaring? Nee? Dat is verstandig om dat niet te doen. Wij gaan stemmen. Wie is voor 
motie nummer 8? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, D66, 
GroenLinks, VLP en de Nieuwe Democraten. We gaan even tellen. Ik denk dat ik het al wel weet, 
maar we geen even tellen. Spanning stijgt, met tien voor en 21 tegen is de motie verworpen.  
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Voordat ik ga sluiten nog even een kort moment, mag ik even uw aandacht en ik 
doe dat even achter het katheder. Wij nemen vanavond afscheid van mevrouw Heessels, mevrouw 
Heessels heeft op waardige wijze, waardige wijze, we hebben vanavond nog gezien uw bijdrage, uw 
debat over het Verbindend Groen de heer Corné van Poppel ik zie hem ook zitten weer in goede 
gezondheid working your way up. Ontzettend fijn dat het weer goed met je gaat en dat je je weer 
voldoende fit voelt om het zware raadswerk, want dat is het  weer op je te nemen. Maar ja waar de 
één komt, we hebben er maar 35, moet de ander dan weer gaan. En wij willen dat niet zomaar laten 
doen, namens de gehele gemeenteraad en ons college willen wij, willen wij u, willen wij jou Marion 
hartstikke bedanken dat je vanaf 7 april de fractie hebt versterkt in afwezigheid van Corné van Poppel. 
En dat heb je op een bewonderenswaardige wijze gedaan om zomaar in te vallen en ga er maar aan 
staan en dan toch nog je woordvoerderschappen genomen en ingevuld op de manier waarop je het 
hebt gedaan dat dwingt respect af en dat willen wij in ieder geval materieel ondersteunen door een 
bosje bloemen onder mooi applaus van ons allemaal voor jou. 
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De VOORZITTER: sluit de vergadering om 22.40 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
21 juli 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


