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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 14 JANUARI 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 17 december 2015  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-categorie 
Over onderstaand voorstel wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
a. Voorstel 1 Borchwerf II veld B kavels B10 en B15 
 
6. B-categorie 
a. Voorstel 2 Drieluik: actualisering detailhandelsbeleid en bijpassende planologische 
    instrumenten 
 
7. C-categorie 
a. Raadsmededeling 61O-2015 Mobiliteitsagenda 2015-2019 
 
8.Sluiting  

 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Plaatsvervangend griffier: dhr. R.C.G. Dam 
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), E. Derks-Mulder (PvdA), 
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), dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD), 
P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. 
van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst 
(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), C.A.J.M. 
Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van 
Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 
C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 
Schijvenaars (Nieuwe Democraten), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 
 
Afwezig: Mw. S.D.A.H. Schenk-Dekkers, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), dhr. C.H.D. 
Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. A. van Gestel (VLP), 
dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst) en dhr. G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven). 
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1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen. Het is, het is 19.30 uur en 
dan open ik hierbij de raadsvergadering. Ik meld vanavond afwezig de leden Brouwers, Van den 
Beemt en Verhoeven. En achter de tafel mist u wethouder Schenk. Zij is ziek thuis en gaat wel weer 
de goede kant op maar dat kon vanavond nog, nog niet. Voordat ik overga tot het vaststellen van de 
agenda wil ik u even een mededeling doen. En dat doe ik even achter het katheder.  
 
De VOORZITTER: Dames en heren, van de week heeft het COA een verzoek gericht aan het 
gemeentebestuur van Roosendaal om eens na te denken en te kijken naar de mogelijkheden voor de 
zogeheten noodopvang, dat is weer iets anders dan de crisis noodopvang. De crisisnoodopvang 
betrof u weet het maximaal 72 uur in een sporthal. Daarvan wil het kabinet wat af, omdat dat toch om 
een aantal redenen wat minder tot onmenselijk wordt gevonden. Maar nu ligt er concreet een verzoek 
voor aan Roosendaal om noodopvang te bieden. En de COA heeft dat gepreciseerd in een 
bandbreedte van 200 tot 400 asielzoekers. Het zijn dus mensen die nog geen status hebben, dat zijn 
de statushouders, maar mensen die nog in asielprocedure zitten. In een bandbreedte nogmaals van 
200 tot 400 en dan over een periode van tenminste 1 jaar te verdelen over één à twee locaties in 
Roosendaal. Nou weet u dat het gemeentebestuur, vorig jaar dat hebben we ook gedeeld in het 
Presidium, al huiswerk heeft gedaan samen met wethouder Theunis vanuit de Woonagenda om eens 
te kijken van goh laat ons alvast wat huiswerk doen als de vraag die nu concreet voorligt toch onze 
kant uitkomt. Ik heb de fractievoorzitters vanmiddag hierover al schriftelijk geïnformeerd en het college 
heeft dinsdag natuurlijk dat verzoek van het COA besproken. En we hebben gezegd we zijn niet van 
de afdeling nee de deur dicht. Nee, wij zijn van de afdeling wij gaan kijken of er mogelijkheden zijn in 
Roosendaal, omdat wij ook wel zien dat het probleem onverkort nijpend is. Wat wij nu gaan doen is 
een zogeheten quick scan. Dat wil zeggen dat nu dat wij door het COA geen open vraag hebben 
gekregen maar een redelijk gedetailleerde vraag met vooral de aantallen mensen en dan de 
verspreiding of unilocatie of twee locaties dat we nu ten opzichte van het huiswerk dat we al gedaan 
hebben even daar een, een diepere quick scan op los laten om te kijken of er mogelijkheden zijn in 
Roosendaal. Dat, dat gaat om panden die in particulier eigendom kunnen zijn, dat gaat om instellingen 
dat gaat om overheidsgebouwen die sober en doelmatig geschikt zijn te maken voor, voor dit soort 
noodopvang. Daar zijn wij nu mee doende en dan vervolgens nodigen wij het COA uit om onze quick 
scan met hen te delen. En die quick scan kan zijn dat wij geen mogelijkheden zien in de gemeente 
Roosendaal en een andere mogelijkheid is dat wij wel mogelijkheden zien. Dat gaan wij dan met het 
COA bespreken of het COA van dat aanbod ook gebruik kan maken. Het is bekend dat het COA ook 
wel eens locaties afwijst die worden aangeboden door gemeenten om bedrijfseconomische of 
anderszins redenen waardoor, waardoor ze ook wel een tot een afwijzing kunnen komen. Dat zullen 
we, dat zullen we zien. En ik stel u graag voor dat zodra wij dat gesprek hebben gevoerd, zodat we 
ook hom en kuit weten of het in Roosendaal zou kunnen en dat het COA dan ook preciseert waaraan 
zij denkt gezinssamenstellingen, nationaliteiten, is 1 jaar minimaal 1 jaar of denken ze nu al aan 1,5 
jaar. Kortom de vragen die wij hebben die zullen wij stellen en daar zullen wij antwoorden op krijgen. 
En als wij dat beeld compleet hebben dan is het ook zinvol om met elkaar erover te praten. Dan bent u 
als eerste uiteraard die hiervan vernemen zal. En dan wordt u uiteraard in alle gelegenheid gesteld om 
een standpunt in te nemen, want uiteindelijk bent u het die erover gaat. Dit voor nu als, als 
kennisgeving op dat zoals wij dat hebben afgesproken in het hele asielverhaal dat du moment dat er 
een verzoek komt dat u dan onverwijld zou worden geïnformeerd door de burgemeester over het 
verzoek dat voorligt. Ik, ik het is een mededeling, dus wat mij betreft hoeven we er nu niet over te 
spreken want ik vraag ook geen besluit van u. Het is alleen dat wij willen melden dat en ik kom terug 
bij u zodra wij de quick scan hebben besproken met de vertegenwoordiger van het COA. Mag ik 
hieruit concluderen dat het voor nu even voldoende is dat u op de hoogte bent van en dat we dan 
daarover komen te spreken wat dus het oordeel is aan u. Of en zo ja, maar dat zien we dan wel als we 
het plaatje concreet op tafel hebben liggen. Dat is voor ons nu ook wat giswerk en u weet gissen is 
missen. En dat moeten we maar niet doen, want daar is het onderwerp ook te complex voor en veel te 
gevoelig dat weten we wat om ons heen zo hier en daar ook gebeurt in het land en in het buitenland. 
Is dit zo de afspraak die we dan kunnen maken? Meneer Yap? 
 
De heer YAP: Voorzitter, één vraag over de communicatie hoe gaat dat nu verder richting onze 
inwoners toe? 
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De VOORZITTER: Ik veronderstel dat dit morgen wel de krant haalt, veronderstel ik maar daar ga ik 
verder niet over. Nee, wij communiceren eerst met u. Want de bevolking kan ik niks melden niet 
anders dan de mededeling dat ze een verzoek hebben ingediend. Punt.  Want als je dat nu gaat doen 
dan krijg je allerlei giswerk en dan gaan ze allemaal locaties noemen en dan ontstaat er al een hele 
discussie die op dit moment niet gevoerd kan worden, omdat ik de feiten niet heb. En ik vind we 
moeten wel de feitelijkheden op tafel hebben liggen, want dan weet je met elkaar waarover je praat. 
Dus ik heb mijn eerste zorg, tussen aanhalingstekens, bent u als vertegenwoordigers van de 
bevolking om als eerste bij u te komen en dan zien we daarna wel als u besluit tot het bieden van 
noodopvang hoe we dan met omwonenden en direct betrokkenen dat communiceren en het verder 
aan de vork prikken. Meneer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoor u net vertellen als u besluit, terwijl u 
eerder vertelde van ik hoef u geen besluit te vragen. Ik liep eigenlijk naar voren om te vragen of u uw 
woorden op schrift wil zetten er een raadsmededeling van maakte, maar met uw laatste woorden moet 
ik daaraan toevoegen wordt het inderdaad nou een besluit of geen besluit vandaag.  
 
De VOORZITTER: Vanavond is er, vraag ik, geen besluit. Ik deel u iets mee, voor kennisgeving aan te 
nemen. En als wij… 
 
De heer HEEREN: Komt er ook een raadsmededeling van dan? 
 
De VOORZITTER: Nee, nee we gaan geen raadsmededeling doen als ik een mededeling ook 
mondeling doe. We gaan, ja de mededeling heb ik nu gedaan. U, u, ik ben een stuk beter dan een 
stuk papier nietwaar? We gaan elkaar niet met A4’tjes bestoken. Ik heb u nu een mededeling gedaan 
in een openbare raadsvergadering hij wordt, hij staat genotuleerd, hij staat op de band je kunt dat 
afluisteren. Maar nogmaals wij komen terug als we het beeld compleet hebben en dan zullen we dan 
er erover en dan komt er ook een collegevoorstel uw richting op als wij mogelijkheden zien om te 
voldoen aan het verzoek van het COA. Mevrouw Oudhof nog? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, kan u misschien ook al wat tijdslimieten zeggen van we komen dan en dan 
naar de raad toe. 
 
De VOORZITTER: Zo snel als mogelijk.  
 
Mevrouw OUDHOF: Zo snel mogelijk. 
 
De VOORZITTER: Ja, zo snel als mogelijk. 
 
Mevrouw OUDHOF: Oké. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Maar ik kan niet beloven dat dat al volgende week is. Meneer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: De VVD-fractie ondersteunt in ieder geval de mogelijkheid om met die quick 
scan aan de gang te gaan en daarna zullen wij wel met u meekijken of wij plaatsen kunnen vinden, 
dus wij ondersteunen in ieder geval de quick scan.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ja, zullen we het zo het zo eventjes in gang zetten als u 
gemeentebestuur en nogmaals as soon as u bent de eerste met wie wij communiceren. Akkoord zo? 
Dank u wel.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan agendapunt 2. Het vaststellen van de raadsagenda. Ik kijk even 
naar u raad. Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF:  Ja, dank u wel, voorzitter. In de Commissie had het CDA 
aangegeven niet met een motie of wat dan ook te komen bij welk onderwerp, bij het onderwerp 
drieluik detailhandel. Bij nader inzien hebben we toch een motie voorbereid en daarom wil ik ook via u 
aan de raad vragen of ik toch een eerste termijn mag om die motie toe te lichten.  
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De VOORZITTER: Dat lijkt mij geen enkel probleem. Mevrouw Koenraad, nee niet op dit punt. Oké 
dan is dat toegestaan uiteraard, dan krijgt u ook uw eerste, uw eerste termijn. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik wilde ook een verzoek indienen om de motie “Ontwikkeling 
kerncentrale” als spoedeisend op de agenda te plaatsen. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Meneer Hertogh op dit punt. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, nou even voor alle duidelijkheid op de vraag van het CDA, ook wij 
gelijk met het CDA hebben dat voorstel als een A-stuk betiteld en als het CDA dan om een eerste 
termijn vraagt, dan vragen wij er ook graag één.  
 
De VOORZITTER: Ja, als u ook een eerste termijn wilt dan krijgt u ook een eerste termijn. Dat is 
vanzelf, dat. Ja, ik vraag wel als u de handen dan wilt opsteken voor de eerste termijn dan vergeet ik 
zeker niemand, maar dat zien we wel bij agendapunt 6. Het verzoek van mevrouw Koenraad een 
motie buiten de orde van de dag, de spoedeisendheid lijkt mij aan de orde. Maar het is aan uw 
oordeel. Het voorzitterschap meent dat omdat volgende week woensdag als ik het goed heb ja 20 
januari de Minister Schulz Van Haegen met haar Belgische ambtgenoot Minister Jambon naar Doel 
komt voor een gesprek, een inspectiebezoek voor zover de Minister inspecteert. Maar dan hebben we 
nu nog wel mooi een week tijd om dit ook aan de Minister en aan de andere toe te sturen zodat zij 
weet en ook haar Belgische ambtgenoot dat de raad van Roosendaal een motie heeft behandeld en 
heeft vastgesteld vanavond. Dus mij lijkt de spoedeisendheid aan de orde. Kunt u daarmee 
instemmen dat we de motie dan behandelen? En ik stel dan voor als u daar ja tegen zegt om dat te 
doen onder agendapunt in te lassen 7.b. Akkoord zo? Prima? Dat zullen we zo doen. De heer 
Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Samen met de VLP hebben wij een 
interpellatieverzoek bij u ingediend en wij verzoeken de raad om akkoord te gaan om dit 
interpellatieverzoek te honoreren zodat het op de agenda kan worden geplaatst. 
 
De VOORZITTER: Ja, verzoek tot het houden van een interpellatie kan u raad daarmee instemmen 
dat we dan toevoegen aan de agenda. Dat is het geval. Dan stel ik voor om dat toe te voegen als het, 
onder het nieuwe agendapunt 7.c dan zal daar en dan de interpellatie worden ingediend en 
behandeld. Anderen nog van u… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een heel klein puntje van orde, ik ga ervan uit dat we het vanavond niet 
zullen redden bij dat agendapunt te komen. Hoe gaan we het dan vervolgens logistiek behandelen 
volgende week? 
 
De VOORZITTER: Ja, ja u weet we hebben maximaal een kwartier afgesproken 21.15 uur uiterlijk 
maar ik heb toch, ik denk dat we een heel eind komen. En is dat anders, ja dan schuift dat door naar 
een volgende keer. Dat is, dat is inherent aan deze cyclus. Meneer Van Gestel op dit punt, want het 
is …  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, op dit punt, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Een agenda vaststellen… 
 
De heer VAN GESTEL: Dat snap ik. Als we dus volgende vergadering bijeenkomen nemen wij dan 
toch aan dat als dit verzoek gehonoreerd wordt op de agenda, dat dat dan doorloopt dus niet opnieuw 
achteraan de agenda staat, maar als eerste. 
 
De VOORZITTER: Nee, ik, ik beloof u dat we dan echt met uw interpellatie beginnen. Ja? Maar met 
een beetje goede wil zijn we om 21.00 uur rond, zei ie. Goed dit is de agenda voor vanavond. Dat, 
niemand meer? Nee? 
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3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 17 december 2015.  
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de besluitenlijsten van u vergaderingen nou ja meervoud, 
in ieder geval van 17 december 2015. Er zijn bij de griffie geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. 
Mag ik ervan uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval. 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4. 4.a dat is een lijst van ingekomen stukken aan u raad met daarbij 
de vraag om de brieven af te doen zoals, zoals voorgesteld. Daar kunt u mee instemmen dat is het 
geval.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b dat is de afhandeling van door u schriftelijk ingediende vragen en 
die zijn schriftelijk door het college beantwoord. Ik loop ze gewoon even af of er nog behoefte is aan 
de desbetreffende fractie voor een nadere verduidelijkende vraag. De VVD-fractie inzake ladder 
duurzame verstedelijking. Nee, dat is niet het geval. De Roosendaalse Lijst inzake overhead, niet het 
geval. De Nieuwe Democraten inzake informatievoorziening en besluitvorming Ondernemersfonds. Mij 
lijkt dat in de interpellatie te zitten. En volgende vraag van de Nieuwe Democraten hoe nu verder in de 
binnenstad. Ja, ga uw gang meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ja er is nog heel veel over te zeggen over het onderwerp. 
Misschien moet ik het ook maar gaan agenderen bij de Commissie dan zal ik het gemotiveerd laten 
weten. Maar even voor dit moment, voorzitter, we hebben ook nog een soort Raadscommissie van 
onze eigen gemeenteraad die is volgens mij nog steeds in functie dacht ik. Alleen ik hoor er helemaal 
niets meer van. Ik vraag me even hardop af of die Raadscommissie Binnenstad nog bestaat, of ze nog 
functioneren of ze nog een rol hebben of zij ook nog een opvatting hebben over de stand van zaken 
van de Binnenstad voorzitter. En ik stel die vraag dan maar even via u aan de voorzitter van die 
bewuste raad. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik, ja we nemen daar kennis van. En ik weet niet of de voorzitter van die 
Commissie in de zaal is? Wie is dat? Bent u dat? Ja, u heeft gehoord wat de heer Schijvenaars 
vraagt.  
 
De heer WEZENBEEK: Ja, daar neem ik kennis van. Meneer Schijvenaars die weet ook dat in die drie 
punten staat wat de Commissie moet doen is op z’n tijd de raad eens één of twee keer per jaar 
voorzien van nieuws daarover. En dat is intussen in 2015 twee misschien wel drie keer gebeurd. In 
2016 nog niet, dat ben ik met hem eens en het zit er zeker aan te komen. Ja, tuurlijk zit die Commissie 
ook bij elkaar en denkt het duurt misschien toch wat lang. Maar 2016 geef ik u toe hebben wij u nog 
niet geïnformeerd. Maar in 2015 ik denk drie keer. 
 
De VOORZITTER: Oké, nou ja, er komt weer iets aan. Goed de fracties van het CDA, D66, VLP 
inzake het carnavalsmuseum in Tullepetaonestad. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. Dank u wel, één aanvullende vraag dat mag ook volgens mij. Er 
staat dat er nog nagedacht gaat worden over een volgende fase. Evident voorzitter, u heeft zelf ook 
zich een warm bepleit geuit voor een museum carnavalesk. Dus voorzitter, onze vraag is worden wij 
van dit traject regelmatig op de hoogte gehouden als daar nieuws is conform een actielijstpunt zullen 
we maar zeggen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dat kan. De voorzitter van de Stichting Carnaval broedt op een plan 
en als daar nieuws over is zal ik u daarvan in kennis stellen.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. De fractie van de SP inzake stilleggen Doel III. De heer Missal. 
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De heer MISSAL: Ja, dank u, voorzitter. Ik heb nog een aanvullende vraag. De overheid zowel in 
België als in Nederland ook het college vertrouwt altijd erop dat het FANC een onafhankelijk ja 
oordeel vormt over de betrouwbaarheid van de kerncentrales waarover het gaat. Nou moet u wel 
weten dat de directeur-generaal van het FANC die is onder andere ook directeur geweest bij 
Electrabel en het FANC heeft veiligheidsnormen geminimaliseerd. Kunnen we dan nog spreken 
volgens het college van een onafhankelijk objectief en betrouwbaar instituut waar het leven van 
miljoenen mensen van afhangt? 
 
De VOORZITTER: Ja, dat oordeel is niet aan de burgemeester van Roosendaal. U moet goed 
beseffen ik heb die inspectiedienst niet in het leven geroepen en ik heb die meneer niet op die post 
gezet. Dus ik ga daar niet over en ik vind het ook niet kies als ik daar iets van zou zeggen. Omdat ik 
dan A onbevoegd spreek maar ook met volstrekt geen kennis van zaken om er ook maar een begin 
van kwaliteitsoordeel van over te geven over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid van betrokkenen. 
Maar laat ons, laat ons zo doen we spreken de Minister toch volgende week. Nou dan zal ik het iets 
diplomatieker verwoorden, maar dan kunnen we wel eens aan de orde stellen, op tafel leggen de 
mate van onafhankelijkheid, onpartijdigheid van het toezichthoudende orgaan. Maar verder kan ik echt 
niet gaan. Nu dat u mij die vraag stelt ik maak even van de gelegenheid misbruik dat is een heel mooi 
boekje, gehad van de heer Beesems. Het is eigendom van mevrouw Klaartje dat staat hier. Dus je 
krijgt het terug. Nee, dat is een infoboekje van Electrabel Doelbewust en ja lees dat vooral. Daar staat 
eigenlijk alles in wat u mij vanavond heeft gevraagd.  Dus dan bent u goed geïnformeerd Doelbewust, 
voor onder de kerstboom zou ik zeggen, maar die is de deur uit. Goed, dan gaan we naar de VLP 
inzake dit betaalt u in 2016. Nog een aanvulling daarop? Of voldoende beantwoord zo? Dat is het 
geval. De Partij van de Arbeid inzake Primark effect voelbaar in Roosendaal. Geen aanvulling daarop. 
Dan naar het beleidsterrein omgeving. De fracties van de VVD, D66, PvdA en Roosendaalse Lijst 
inzake Safegroup Susan Rose. Voldoende beantwoord? Dat is het geval. De Roosendaalse Lijst 
inzake opsporen hulpbehoevende ouderen. Voldoende beantwoord. De Roosendaalse Lijst inzake 
inzameling plastic voldoende beantwoord zo? De fractie van de Nieuwe Democraten inzake 
huisvesting arbeidsmigranten Bergrand. Meneer Schijvenaars?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. We hebben die vraag bewust gesteld omdat wij 
overtuigd zijn dat onze inwoners die het betreft de gelegenheid moeten krijgen om te komen inspreken 
hier in deze raadszaal. En toen wij begrepen dat dat niet gaat gebeuren, omdat conform mandaten en 
allerlei spelregels het college zelf een besluit kan nemen en dan vervolgens rechtstreeks de weg 
opent bij de rechtbank vinden wij dat absoluut een gemiste kans. En het college bevestigt ook onze 
opvatting in deze dat het zo gaat. Maar dan bij antwoord op vraag 2 dan doet de wethouder een kleine 
handreiking. Ja, u krijgt toch wel een raadsmededeling, dat is dan om enigszins de kaders aan te 
scherpen als het gaat ook over de Woonagenda in relatie tot onder andere de huisvesting van 
arbeidsmigranten. En wij vinden dat absoluut veel te mager, voorzitter. En wij hebben graag van de 
wethouder een verduidelijking of dit nu echt betekent dat die inwoners van de Bergrand dus geen 
enkele mogelijkheid meer hebben om in te spreken op het besluit dat u als college gemandateerd bent 
te nemen. En wat het dan betekent dat antwoord over het enigszins aan te scherpen. En kan de 
wethouder misschien wel meedenken om toch een oplossing te vinden dat de inwoners wel kunnen 
komen inspreken en hun verhaal kunnen doen.  
 
De VOORZITTER: wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Het zijn twee vragen, maar laten we daar niet moeilijk 
over doen. Even één correctie dan heeft u het antwoord niet goed gelezen. Want u zegt gelijk ja dan 
het college neemt een besluit waartoe ook het college ook gewoon bevoegd is om dat te nemen. En 
dan concludeert u ja er rest alleen dat die burgers gewoon rechtstreeks naar de rechter gaan. En ik en 
daarmee geeft u het antwoord niet goed weer en u weet de procedures die we hebben zijn zeer 
zorgvuldig ook als een college hieromtrent besluiten neemt dan wordt het recht van de burger volledig 
serieus genomen zeker in de procedures, want er volgen ook hoorzittingen. Een hoorzitting waarin die 
burgers kunnen komen inspreken, hoort allemaal bij, dat is bij een onafhankelijke bezwaar- en 
beroepscommissie is dat neergelegd uitermate zorgvuldige procedure en daar volgt ook de 
systematiek van hoorzittingen allemaal gevat in die procedure. Als je suggereert van ja die burgers 
worden monddood die hebben geen recht om in te kunnen spreken is dat pertinent niet waar en 
suggereert u ook iets wat niet juist is. Als je dan vraagt het is gewoon een volledige bevoegdheid van 
het college. Alleen we snappen natuurlijk ook wel we hebben ook goed naar dit, naar deze situatie 
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gekeken en vanuit de kaders van de Woonagenda en dat is niet alleen een handreiking richting de 
raad voorzitter. Maar wij denken ook dat het in deze casus heel belangrijk is dat wij op een aantal 
onderdelen zelf al geconcludeerd hebben dat het wel echt van belang is om de kaders wat verder te 
gaan verscherpen. Dus wat dat betreft is het ook juist en er moet snelheid, dan hoop ik in ieder geval 
dat wij aan u raad voorzitter medio volgende week een raadsmededeling kunnen toesturen waarin de 
verscherping van die kaders staan. Uiteraard is het dan, dan is de raadsmededeling in handen van de 
raad om het zo maar te zeggen en dan is het ook verder aan de raad hoe en op welke wijze zij die 
raadsmededeling wensen te behandelen. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ja, het is één, één vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat snap ik, voorzitter, ik wil toch eventjes dan gaan bespreken in de 
Commissie met name het argument dat een hoorzitting betekent bezwaar maken bij, terwijl een 
inspraak betekent bewoners kunnen gewoon hier de raad met ons als gekozen 
volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, we gaan termijnen. Het, dit is het antwoord. De raadsmededeling 
komt en dan is het wat de wethouder zegt in uw handen om daar de passende behandeling bij te 
doen. Dan tenslotte de fractie van, tenslotte de fractie van de VLP inzake, ik ben even de afkorting 
kwijt, GWEL II. Voldoende beantwoord? Gelukkig. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Goed wij gaan naar agendapunt 4.c de actielijst en de motielijst. Op- of 
aanmerkingen omtrent de actielijst? Niemand? De motielijst? Ook niemand? Dan nemen we daar 
kennis van.  
 
5. A-categorie 
Over onderstaand voorstel wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd. 
a. Voorstel 1 Borchwerf II veld B kavels B10 en B15 
De VOORZITTER: Een hamerstuk, eentje ditmaal inzake Borchwerf II veld B kavel B10 en B15. Wil 
één uwer daarover nog een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval dan is dit voorstel bij 
hamerslag unaniem aanvaard.  
 
6. B-categorie 
a. Voorstel 2 Drieluik: actualisering detailhandelsbeleid en bijpassende planologische 
instrumenten 
De VOORZITTER: Agendapunt 6.a inzake het drieluik detailhandelsbeleid en bijpassende 
planologische instrumenten als ik het goed zie. Hebben we in de eerste termijn de fracties van de 
Nieuwe Democraten, Roosendaalse Lijst, de VVD en ook wel Partij Verhoeven maar de heer 
Verhoeven is afwezig zoals u weet en daaraan toegevoegd de fracties van het CDA en de VLP. Dat 
klopt. Dan is het woord aan de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Zo hij stond een beetje scheef, voorzitter. Het raadsvoorstel 
detailhandelsnota is een onderwerp wat in de Commissie zeer uitgebreid is besproken. Er is van alles 
en nog wat over gevonden. Maar eigenlijk kwam het toch heel erg terug op het onderwerp van wat 
gaan we nou doen met de aanloopstraten en dan heel specifiek de aanloopstraten Raadhuisstraat en 
Molenstraat. Voorafgaand waren er heel veel inspraakreacties geweest over deze problematiek en 
daarbij werd ook duidelijk dat terugkijkend naar het rapport van Riek Bakker over de binnenstad dat 
daar ook is gezegd van je moet die aanloopstraten die moet je eigenlijk onder hetzelfde regime laten 
vallen als de rest. Juist door het bijzondere karakter, de historie en zo waren er nog heel veel 
argumenten. In de Commissie wordt dan het woord gevoerd door vele fracties en eigenlijk zeggen 
heel veel fracties met elkaar ja we moeten iets doen voor die aanloopstraten. En dan denk je, dan 
gaat het goedkomen. En dan gebeurt het dus precies andersom. Dan ontstaat er een enorme strijd, 
dat gaat allemaal in de wandelgangen, voorzitter en ook de kijkers thuis en er gaat een hele strijd 
ontbranden over wat bedoelen we dan precies en hoe gaan we dat dan met elkaar regelen. En dan 
worden er hele concepten rondgestuurd met allerlei mitsen en maren en overwegingen. En dan zie je 
eigenlijk dat wat de raad zou moeten doen is om elkaar te vinden. En dan denk ik maar terug aan de 
eind vorig jaar aangenomen motie “Dialogen”. Dan verwacht je dat er een echte dialoog gaat ontstaan 
hoe gaan we dat met elkaar oplossen. Maar dat gebeurt dan eigenlijk niet en dat vinden we heel erg 
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jammer. En waarom vinden we dat zo jammer? Omdat het onderwerp van die aanloopstraten is 
eigenlijk een heel simpel technisch stukje. Daar hoef je niet zo moeilijk en krampachtig over te doen. 
Dat is eigenlijk een kwestie van wat staat er nou in dat stuk van Riek Bakker? Wat was nou de geest 
van dat rapport van Riek Bakker, waar ging het nou over? En het ging erover dat we zouden 
toewerken naar een compacte binnenstad en dat willen we allemaal en we zouden toewerken dat ook 
de aanloopstraten inderdaad de plek zouden behouden die ze historisch gezien sowieso al verdienen. 
Maar die ze ook verdienen omdat zij een specifieke functie hebben in de typen activiteiten die daar 
plaatsvinden. En dan krijg je allerlei discussies over ja maar die compacte binnenstad moeten ook die 
winkeltjes, moeten dan toch ook naar die binnenstad toe. En dan vraag ik u voorzitter, dat hebben ook 
anderen gedaan, gisteravond ben ik nog even op uitnodiging geweest in die boekenwinkel “De 
Boekenwurm”. U was allemaal uitgenodigd en er waren er een aantal, één. En dat is een hele 
bijzondere winkel. En dat is een ondernemer met een eigen pand. En dat pand is ook bedoeld om 
straks een beetje pensioen te hebben. En dat is ook een pand met een speciale functie gegeven het 
assortiment wat ze hebben. Zo’n soort winkel kun je met de beste bedoelingen van de winkel niet in 
de compacte binnenstad kwijt, om allerlei redenen. En als we dan met elkaar beseffen dat wij de 
afgelopen jaren heel veel, heel veel tijd en energie hebben besteed om dat gebied weer op te krikken. 
We hebben daar miljoenen in geïnvesteerd. We hebben heel veel ondernemers kunnen verleiden om 
hun gevels op te knappen en het begint weer te leven. En het begint weer te groeien en dan plotseling 
zegt het college in haar stukken en nu gaan we een knip maken. We gaan niet gelijk zeggen voorbij 
een bepaald punt dan moet u uw winkel sluiten. Nee. Maar wat we wel zeggen is als u toevallig in dat 
gedeelte van de Molenstraat zit en u stopt en er is geen opvolging en u wilt het gaan verkopen dan is 
het einde verhaal. En dat betekent voor die bewuste winkeliers gelijk dat de waarde van hun pand 
halveert. Daar blijft niets meer van over en waar is dan hun pensioen? En welk probleem willen we nu 
met elkaar oplossen om zo krampachtig vast te houden aan datgene wat is voorgesteld. Daarom 
hebben wij samen met de VLP, ze staan niet op het amendement, maar samen met de VLP hebben 
wij en dat was best wel een bevalling, want dat lette heel nauw met punten en komma’s en woorden 
en verwijzingen, hebben wij met elkaar een amendement gemaakt. En dat amendement had precies, 
precies gaat doen wat wij met elkaar vinden. En dan vraag ik u maar in het belang van Roosendaal 
laten we dat gewoon met elkaar dat amendement omarmen, want dat willen we toch. En laat ik het 
heel persoonlijk maken en dan ga ik het echt afronden. Als het nou heel veel moeite zou zijn omdat 
toevallig de fractie Nieuwe Democraten het indient of omdat mijn naam eronder staat, voorzitter, met 
liefde en plezier haal ik mijn naam weg. Met liefde en plezier trek ik het hele amendement in. Dan mag 
u het overnemen, dan mag u het indienen en dan gaan wij het steunen. Maar laten we nou alsjeblieft 
met gezond verstand doen wat goed is voor Roosendaal. Het amendement wordt ingediend namens 
de heer John Hertogh van de fractie VLP, fractie Nieuwe Democraten ondergetekende Ton 
Schijvenaars. Amendement luidt “Aanloopstraten”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering 
bijeen, gehoord hebbende, enzovoorts. Besluit, beslispunt 1 de nota Actualisering detailhandelsbeleid 
Roosendaal 2015 vast te stellen. Aan te vullen met, met dien verstande dat op pagina 15 van de nota 
onder hiërarchie van winkelgebieden in Roosendaal wordt aangevuld met “de aanloopstraten 
Molenstraat in Roosendaal en Raadhuisstraat inclusief de gedeeltes van deze straten buiten de 
centrumring vervullen een belangrijke functie als broedplaats. De mogelijkheden voor deze 
broedplaatsen worden niet planologisch beperkt maar in overeenstemming gebracht met het 
bestemmingsplan binnenstad”. En dit voor zover nodig te verwerken in de nota en bijlagen. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Aanloopstraat”. Mevrouw Van den 
Nieuwenhof op dit punt een vraag aan de heer Schijvenaars. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag voor de 
heer Schijvenaars. Meneer Schijvenaars bent u zich ervan bewust dat u in een eerder stadium wel het 
college opdracht hebt gegeven om een plan te maken om de detailhandel binnen de nieuwe grenzen 
van de binnenstad maximaal te faciliteren. Dus u heeft daar eerder wel toestemming voor gegeven om 
het zo uit te werken zoals het nu voorligt het voorontwerp binnenstad.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, even voor de historie. U weet dat de fractie Nieuwe Democraten 
hadden voor het plan voor de binnenstad ook haar eigen voorstel gemaakt. Maar goed dat is allemaal 
verleden tijd. Wij zijn blij dat er nu inderdaad iets wordt gedaan, zijn we uiteraard met u eens. Wij 
vinden dat namelijk ook dat die binnenstad winkelhart moet worden. Ik heb zelf beeldspraken gebruikt 
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als “als het hart niet klopt ja dan heb je niets aan de buitenkant”, je moet zorgen dat het heel 
aantrekkelijk is. Maar wij hebben nooit, op geen enkele wijze gezegd dat dat moet betekenen dat we 
de aanloopstraten dan gaan afsnijden. Dat hebben wij nooit op geen enkele wijze gezegd, 
uitgesproken, aangegeven, in welke vorm dan ook, omdat wij heel goed beseffen dat juist die historie 
van Roosendaal heeft juist die lintbebouwing. En wij snappen heel goed dat je specifieke detailhandel 
nooit kwijt kunt in die compacte binnenstad hoe graag je dat ook zou willen. En dat heeft te maken 
met vele factoren zoals wie is eigendom van het vastgoed, wat voor een type winkel heb je, heb je te 
maken met zeg maar shoppers die gezellig komen cruisen of gaat het om eventjes de stad in rijden 
met een doos, een bananendoos met boeken bijvoorbeeld, dat heeft er erg mee te maken. En juist als 
je die aanloop aantrekkelijk maakt dan krijg je ook mensen naar binnen toe. Mag ik u één voorbeeldje 
noemen voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, dat wordt, dat gaat mij veel te lang duren. Het is een interruptie slechts 
hoor dus kort, want de tijd gaat gewoon door. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Kleine, korte vraag. Had met ja of nee beantwoord kunnen 
worden. Ik wil er u op wijzen dat bij het raadsvoorstel rapport “Roosendaal Gezonde Stad” beslispunt 
3 was het eerste beslispunt was onderschrijven van de koers van het rapport van Riek Bakker. Het 
derde beslispunt was het college opdracht geven om de detailhandel binnen de nieuwe grenzen van 
de binnenstad maximaal te faciliteren. Toen heeft u ook niet bedacht toen u dat besluit genomen 
heeft, want u was daar ook voor, toen heeft u niet bedacht dat daar misschien wel een mogelijke 
contradictie zat, dus voortschrijdend inzicht mag ik vaststellen, meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHJVENAARS: Nee, voorzitter. Als u dan echt met mij het debat aan wil gaan, dan moet u 
ook zorgen dat u uw dossierkennis op orde heeft. Dan moet u ook even heel goed weten wat er toen 
de tijd in het debat aan de orde is geweest wat er is besloten en hoe er is besloten. Maar ik bedoel die 
strijd gaan we nou niet voeren in deze interruptie, dat zal de voorzitter ook niet toelaten. Maar dat is 
wel het verhaal. En we hebben dus in die zin geen enkel last van voortschrijdend inzicht. En we laten 
ons graag overtuigen als het beter moet, dus die koers moet u echt niet gaan bewandelen nu met ons. 
Waar het ons nu over gaat in dit voorstel is dat wij vinden dat we recht moeten doen aan de plannen 
van Riek Bakker. Recht moeten doen waar we met elkaar voor gekozen hebben. Recht moeten doen 
aan datgene wat er ook staat, zorg ervoor dat de aanloopstraten een vergelijkbaar regime krijgen. 
Daar gaat het over. En straks zal ik wel reageren op uw voorgestelde motie en dan gaan we dat debat 
wel voortzetten, voorzitter. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, misschien ontwijk ik het debat dan ook, net als u ook doet. 
 
De VOORZITTER: Oké. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kijk voorzitter…. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat vind ik nou weer zo flauw… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee, nee, heer schijvenaars, nou niet, dit is een volle termijn aan 
het worden. Kan echt niet. Het is nu, dit punt is nu uitgediscussieerd. U heeft nog, dacht ik één 
amendement die u zou willen indienen? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, knopje staat weer aan. Dat is een wat formeler amendement. De 
portefeuillehouder heeft ervoor gekozen om zijn voorstel in te dienen met heel veel bijlagen waarvan 
een andere collega in het college heeft gezegd van ja dat waren wel heel veel bijlagen. Ik snap dat u 
in verwarring bent geraakt, maar de bijlagen zijn wel een deel nu van dit raadsvoorstel. En wij vinden 
dat je die bijlagen als eigenlijk moet beschouwen als niet gezien. Dus moet je het uit het raadsvoorstel 
halen, want het heeft ook verder geen betekenis. Dat hebben ze allemaal ook toegegeven dat komt 
pas later. En als je het beslispunt 2 laat staan dan beslis je ook met elkaar dat je het in ieder geval 
hebt gezien. Dat je er in ieder geval kennis van hebt kunnen nemen. En daarmee neem je dan als 
raad willens en wetens het risico dat je straks te horen krijgt ja maar u heeft toen kunnen lezen wat 
voorgestelde kaders zijn, de uitgangspunten enzovoort en dan heeft u dan ook geen recht meer van 
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spreken. Dus we gooien al die bijlagen niet weg, maar we zeggen alleen maar van we hebben ze nu 
niet gezien dus we schrappen ook beslispunt 2. En we gaan er over praten wanneer ze formeel 
worden ingediend en aan de orde zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, als u het amendement nog even, het dictum nog even… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, dus we schrappen beslispunt 2. Besluit: Beslispunt 2 kennis te nemen 
van het voorontwerp bestemmingsplan binnenstad en de notitie detailhandelsnota en horeca buiten de 
centrumring te schrappen en waar nodig in het detailhandelsbeleid de verwijzingen naar de bijlage 
voorontwerp bestemmingsplan binnenstad en de bijlagen detailhandel en horeca buiten de 
centrumring te laten vervallen. En dit amendement wordt vooralsnog alleen maar ingediend door de 
fractie Nieuwe Democraten en nog niet door de VLP. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Schrappen beslispunt 2”.  Dank u 
wel. Dan ga ik naar de Roosendaalse Lijst, de heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, dank u wel. De Roosendaalse Lijst wil de binnenstad graag zo 
verleidelijk maken dat de ondernemers er gewoon vanzelf naartoe willen. We verwachten ook dat het 
college vanuit deze zienswijze de detailhandel benadert. In de Commissie hebben we geprobeerd 
helderheid te krijgen over zaken die voor onze fractie nog onduidelijk waren. Na veel vragen en veel 
antwoorden over dit raadsvoorstel wil de Roosendaalse Lijst graag duidelijkheid scheppen met een 
concludering en die luidt: Enkel in overleg met en met instemming van de dan actuele eigenaren en 
ondernemers van een pand in de aanloopstraten Molenstraat en Raadhuisstraat kan de bestemming 
detailhandelsfunctie gewijzigd worden. Als het college deze concludering met een volmondig ja correct 
kan bevestigen en toezeggen dan kan de Roosendaalse Lijst het raadsvoorstel op dit punt steunen. 
Wat betreft de dorpen delen we de visie van de wethouder dat maatwerk hier een pre is. Daarom is de 
Roosendaalse Lijst van mening dat de nieuwe visie beter onder de noemer Vitale Wijken en Dorpen 
geformuleerd kan worden. We medeondertekenen daarom het amendement van de VVD wat ze zelf 
zullen indienen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Goossens. Een vraag van de heer Schijvenaars? Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Dank u wel, voorzitter. Een hele aardige benadering van de Roosendaalse 
Lijst om inderdaad voor te leggen als wij dit concluderen uit het raadsvoorstel kan het college dat dan 
ook onderschrijven. Die conclusie die u aan het college voorlegt is niet overeenkomstig met het 
raadsvoorstel zelf. U vraagt dus eigenlijk aan het college dan om afstand te nemen van hun eigen 
raadsvoorstel, want uw conclusie is een interpretatie. Maar dat is niet datgene wat er staat. Hoe, wat 
verwacht u nu dat het college gaat doen en. En als het college anders beslist dan u wenst kan ik dan 
rekenen op de steun van de Roosendaalse Lijst voor het amendement wat wij hebben ingediend.  
 
De heer GOOSSENS: Ja, voorzitter, de heer Schijvenaars trekt zelf ook een conclusie dat zijn 
conclusie de juiste is. En in de hele Commissie die wij gevoerd hebben, hebben wij net een hele 
andere conclusie getrokken. Wij trekken de conclusie en niet zoals u in uw termijn zei, voorzitter, ook 
dat zo’n hele mooie winkel moet sluiten als die stopt, want dat is helemaal niet het geval. Zo 
interpreteren wij het helemaal niet. Die winkel die heeft een heel mooi concept, die loopt goed, die 
heeft iets uitgebroed. Als die het wil verkopen en er komt een ondernemer en die heeft een goed plan 
moet die zo in die winkel kunnen en dat kan die ook, want zo interpreteren wij het voorstel. Een 
actuele eigenaar of de actuele eigenaar nu of dan die kan niet geconfronteerd worden met een 
wijziging van de detailhandelsfunctie zonder zijn instemming. Zo simpel liggen de zaken.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter, voor de verduidelijking van uw eigen interpretatie. 
Dan maar even een heel concreet voorbeeld. In de Molenstraat of gedeelte van de Raadhuisstraat…. 
 
De VOORZITTER: Dit, dit reikt verder… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee… 
 
De VOORZITTER: Dan interrupties, dit zijn hele betogen… 
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De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: U heeft antwoord gehad… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, voorzitter, ik zal het heel kort… 
 
De VOORZITTER: De heer…, ja maar dan ontzettend klein, kort en geen voorbeelden, duurt veel te 
lang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Er wil een nieuwe ondernemer een winkel beginnen in de Molenstraat in 
een pand wat op dat moment net leeg is gekomen wat te koop staat bijvoorbeeld een goudsmederij. 
Kan dat dan volgens u? 
 
De heer GOOSSENS: Als daar een detailhandelsfunctie op zit, die zit erop, die blijft er op en dan kan 
dat. En dan komt er een nieuwe ondernemer in die iets heel moois uitbroedt en we hebben gelijk de 
broedplaats, die is er al. Wij maken geen broedplaats die ondernemers maken die broedplaats. En als 
ze dat goed doen een ondernemer, iedere ondernemer die dat goed doet die mag daar niet in 
belemmerd worden. Wij doen dat niet, het college hebben wij de indruk doet het ook niet dus er is 
geen vuiltje aan de lucht. We hebben een concludering gedaan, we zullen afwachten of het college 
dat zo onderschrijft en daarmee is, denk ik, de kou uit de lucht, denk ik. Een heleboel amendementen 
hoeven dan niet meer ter stemming gebracht te worden volgens ons. Maar we zullen het horen 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Ik ga vervolgens naar de fractie van de VVD de 
heer Wezenbeek.  
 
De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals iedereen in de zaal wel weet is de 
VVD al jaren een voorstander om die binnenstad vooruit te helpen. En dat doe je niet door je af te 
sluiten van bewoners en ondernemers. Of ze nou binnen of buiten de centrumring zitten. Daarom 
zullen wij bij de behandeling van het bestemmingsplan alles uit de kast halen, het bestemmingsplan, 
luister goed meneer Schijvenaars, bij het bestemmingsplan alles uit de kast halen  wat we maximaal 
valt te bereiken voor onze binnenstad, bewoners en ondernemers. En daarom hebben we het nu over 
de detailhandelsnota wat daar wordt vanavond ons oordeel over gevraagd en niet over het 
bestemmingsplan. De Roosendaalse VVD heeft de steun van de raad gekregen toen we met z’n allen 
vaststelden dat bestemmingsplannen bijzonder ingewikkelde documenten zijn. Er komt nog een 
ladder bij, bij die bestemmingsplannen het wordt nog ingewikkelder. Laat ik dan niet vanavond een 
debat over een nog niet bestaand bestemmingsplan voeren, maar een debat over de wel bestaande 
detailhandelsnota waar we vanavond voor of tegen moeten stemmen. Ik ga naar ons amendement. 
Inhoudelijk heeft de VVD u vorige week al geprobeerd mee te nemen met de zin van dit amendement. 
Samengevat in de detailhandelsnota wordt niet alleen aangegeven wat we allemaal wel willen in de 
wijk en in Wouw en juist ook wat we niet willen. Heerle, Nispen, Moerstraten, Wouwse Plantage 
vormen daarop een uitzondering. Ten eerste omdat vrijwel ieder initiatief daartoe toegejuicht wordt. 
Ten tweede omdat er zo weinig detailhandel is dat het vrijwel niet in een nota te vervatten is voor die 
dorpen, daarom dienen wij dit amendement in samen met jammer de afwezige Partij Verhoeven, de 
op dit dossier samenwerkende partijen D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid, de Roosendaalse 
Lijst en de CDA-fractie, zodat vanuit de portefeuille Vitale Wijken en Dorpen het college invulling geeft 
aan het detailhandelsbeleid in deze vier dorpen. Omdat we wel wilden dat dit in deze nota vastgelegd 
wordt hebben we gekozen voor  een amendement en niet voor een motie. En dan zal ik nu, als u mij 
toestaat, het amendement voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Ja, zullen we dat dan eerst doen. Dan volgt daarna de interruptie van de heer 
Schijvenaars. Maar dien eerst het amendement maar even in dan staat die, dan staat dat vast. 
 
De heer WEZENBEEK: Besluit, beslispunt 1 de nota Actualisering detailhandelsbeleid Roosendaal 
2015 vast te stellen aan te vullen met, met dien verstande dat op pagina 24 van de nota de paragraaf 
overige dorpen Nispen en Heerle als volgt wordt gewijzigd: “Overige dorpen: Nispen, Heerle, Wouwse 
Plantage en Moerstraten een beperkte voorziening in de dagelijkse boodschappen worden de overige 
dorpen voorgestaan voor het behoud van de leefbaarheid. De coöperatieve supermarkt in Heerle is 
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hier een mooi voorbeeld van. Voor deze dorpen is een situatie zodanig verweven met de leefbaarheid 
dat we dit punt uitwerking niet plaatsvindt in deze detailhandelsnota maar onder de noemer Vitale 
Dorpen en Wijken”. Nogmaals namens de verschillende namen die ik net genoemd heb. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Detailhandel dorpen” en de heer 
Schijvenaars kan zijn vraag stellen. Dank u wel, meneer Wezenbeek. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De collega van de VVD die brengt in dat vanavond 
dus alleen maar is voor besluitvorming de detailhandelsnota. Terecht. En het gaat niet over het 
bestemmingsplan, ook terecht. Vindt de VVD dat als wij vanavond het raadsvoorstel detailhandelsnota 
hebben vastgesteld dat dan het bestemmingsplan zich moet houden aan het detailhandelsnota of 
vindt de gewaardeerde collega dat het bestemmingsplan makkelijk mag afwijken van datgene wat 
vanavond wordt besloten in de detailhandelsnota. 
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Kort antwoord, dat is aan u straks. Dat is aan de raad straks. De raad gaat 
straks praten over het bestemmingsplan. U mag meepraten en wij praten ook mee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik weet wel dat wij samen gaan beslissen over dat 
bestemmingsplan, maar de vraag die nu voorligt is heel simpel ook heel technisch. Vanavond 
beslissen wij over de detailhandelsnota. Daarin staat van alles en nog wat. Vindt de VVD-fractie dat je 
straks een bestemmingsplan mag gaan wijzigen waarmee je feitelijk afstand neemt van een deel van 
de detailhandelsnota. 
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Ja, u zit straks bij de beraadslagingen over het bestemmingsplan, daar praat 
ik nou niet over. Dat doen we gewoon niet. Om duidelijk te zijn, vorige week zat ik naast mijn 
fractievoorzitter, was toen woordvoerder erover. Toen heeft niet één raadslid, niet één fractie, niet één 
burgerraadslid hem geïnterrumpeerd wat hij toen zei. Het is wel heel vreemd dat het nu wel gebeurt. 
Nogmaals, wij gaan straks praten over het bestemmingsplan, nu praten we over hetgeen wat voorligt. 
 
De VOORZITTER: Daar moet u het mee doen. De heer Missal.  
 
De heer MISSAL: Ik heb een vraag over het amendement van de VVD, daar staat in er wordt, er 
worden dagelijks voorzieningen voor de dagelijkse boodschappensfeer wordt voorgestaan in de 
verschillende dorpen voor het behoud van de leefbaarheid. Hoe moet ik me dat voorstellen. Is de VVD 
voor subsidiëring? Kan ik me eigenlijk niet voorstellen maar wat betekent dat dan wel concreet voor 
die dorpen. Hoe, hoe moeten wij dat zien.  
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Ja, de meeste mensen kennen mij wat langer hier in deze zaal. Dus op de 
eerste vraag is het 100% nee. Wij zijn helemaal niet voor subsidiëring. Maar daar kom ik later nog wel 
een keer op terug natuurlijk. Wij willen in dit amendement aangeven van dat wij wel heel belangrijk 
vinden dat in de dorpen alles kan blijven gebeuren wat er moet gaan gebeuren snap je. Dus met 
name juichen wij toe die, die winkel en die kerk en ook die kerk in de kern in ieder geval, wij juichen 
alles toe wat daar nog voor de leefbaarheid in de dorpen kan blijven bestaan. Maar zeker geen 
subsidiëren.  
 
De heer MISSAL: Ja, hoe moet ik me dat dan concreet voorstellen? Waar, waar denkt u aan? Waar 
denkt de VVD aan? Hoe moet dat in het werk gesteld.  
 
De heer WEZENBEEK: Ja, ik snap u vraag niet, wat bedoelt u nou? Wat ik moet gaan aanvullen in de 
nota nog?  
 
De heer MISSAL: Nee, maar hoe bijvoorbeeld een supermarkt in een dorp ja vormgegeven moet 
worden, hoe de raad, hoe het college daar wat aan kan doen concreet. Heeft u daar ideeën over? 
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De heer WEZENBEEK: Nou ideeën concreet natuurlijk niet, maar wij zijn aan het praten natuurlijk ook 
over scholen in de dorpen zo praten wij denk ik nou ook over de leefbaarheid van de dorpen dat er 
winkels zijn. Dus wat dat betreft zorgen wij op die manier voor leefbaarheid in de dorpen. 
 
De VOORZITTER: Oké, ja. Dank u wel, meneer Wezenbeek. Ik ga naar mevrouw Van den 
Nieuwenhof van de fractie van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie vindt de actualisering 
van het detailhandelsbeleid zoals voorligt om vast te stellen een goed stuk. Er is een goed proces aan 
vooraf gegaan dus wij willen dat gewoon vaststellen. Dan liggen er nog twee stukken voor ons ter 
kennisneming, namelijk het voorontwerp bestemmingsplan binnenstad als eerste. Dit zien wij als een 
directe uitwerking van eerdere besluitvorming, namelijk op 4 september 2012 beslispunt 3 toen aan de 
orde was het rapport Gezonde Stad van Riek Bakker. Dus daar is wat betreft, daar hebben we nu nog, 
daar nemen we kennis van. Het laatste stuk wat nog voorligt dat is de notitie detailhandel en horeca 
buiten de centrumring. En daar zit, daar zit de pijn. Daar zoomen wij ook op in, door daarop in te 
zoomen hebben wij ook een motie voorbereid, die zal ik straks indienen. In de commissie is er al veel 
over gezegd. Zo eerder ook al in de beeldvormende raadsbijeenkomst. Wij vinden ten aanzien van dit 
stuk, we kunnen er niets aan wijzigen of wat dan ook want het is ter kennisneming aan ons 
aangeboden, maar we willen het college wel iets meegeven. Wij vinden dat de gemeente zeer 
zorgvuldig om moet gaan met wijzigingen van bestemmingen en dat pas mag doen na nauwkeurige 
analyse tot een dergelijke actie mag overgaan. Dit vinden wij niet alleen, dit vinden ook de heer Van 
Pul lid van het Binnenstadsbestuur. Lees zijn tekst bij de inspraak er maar op na. De zorgvuldigheid in 
communicatie met de ondernemers, betrek ze er in. Dat vinden wij belangrijk en bekijk ook nog eens 
waar je dat nieuwe beleid op toe zou kunnen gaan passen, welke gebieden ga dat nog eens nakijken. 
Misschien juist wel niet in het oostelijk deel van de Molenstraat dat buiten de nieuwe centrum valt, 
buiten de nieuwe centrumring. Er is veel over gezegd in de Commissie. Ik zei het al, bijvoorbeeld 
wethouder Lok die heeft gezegd er is maar één Molenstraat, één grote Molenstraat en dat moet 
eigenlijk de broedplaats zijn die hele Molenstraat. De aanloopstraten vinden wij ook belangrijk ook en 
citaat van de heer Lok. En ook heb ik gevraagd of er mogelijkheid was voor een nadere onderbouwing 
en analyse ook daar heeft de heer Lok in de Commissie bevestigend op beantwoord. En ten slotte 
wethouder Verbraak in zijn antwoord op mijn vraag of de ondernemers toekomst hebben in de 
Molenstraat. Ja, zei die die hebben zeker toekomst. Wat wij willen is geen amendement in het stuk 
van het detailhandelsbeleid. Nee, wij willen gewoon het college met een motie een opdracht geven. 
 
De VOORZITTER: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. U heeft in uw aanloop naar uw motie zegt u allemaal 
van inderdaad dat de wethouders allemaal precies vertellen precies wat u wel wil ook. En u zegt ook 
van dat u het niet goed vindt dat bestemmingen wijzigen dat de gemeente bestemmingen gaat 
wijzigen. Wij hebben net in onze termijn ook aangegeven van goh dat is niet aan de orde. Als 
zometeen bij de beantwoording van de wethouders blijkt inderdaad dat ze uw lijn helemaal volgen, uw 
eigen wethouders en ook dat het niet zo is dat er bestemmingen gewijzigd worden. Trekt u dan de 
motie in? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee, het is bij ons bekend dat het niet per se noodzakelijk is dat 
de bestemmingen gewijzigd worden omdat de mogelijkheid er slechts is. Dat staat ook in de notitie 
detailhandel en horeca buiten de centrumring op pagina 5 staat kan gewijzigd worden, dat in de eerste 
plaats. In de tweede plaats nee ik ga de motie niet intrekken. Nee.  
 
De heer GOOSSENS: Korte vraag, voorzitter. Vindt u dan ook niet dat, dat met de beeldvorming niet 
een in de beeldvormende vergadering maar de beeldvorming in de Commissie en zoals we die 
vanavond ook weer hebben, die ondernemers die zitten te luisteren, die worden toch nog steeds 
bevreesd van goh mijn bestemming kan misschien weggaan dan kan dit gebeuren, kan dat gebeuren. 
Terwijl dat waarschijnlijk gewoon helemaal niet aan de orde is.  
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee, dat heb ik toch ook niet gezegd. Ja, de Laan van de Molen. 
Ik zoom in op het stuk dat ter kennisneming voorligt, detailhandel en horeca buiten de centrumring en 
rondom dat stuk dat alleen nog maar ter kennisneming voorligt heb ik een motie gemaakt die 
inmiddels al wel is medeondertekend door een flink aantal andere partijen. En ik kan uw gedachten 
wel volgen dat het wat u graag bevestigd wil zien daar ben ik helemaal voor. Alleen wij gaan nog een 
stapje verder, want wat wij willen is betrek de ondernemers erin leg ze uit, zorg voor goede 
communicatie, doe het allemaal heel zorgvuldig en bekijk ook nog eens waar je dat nieuwe beleid 
voor buiten die nieuwe centrumring gaat toepassen dat ligt nog niet helemaal vast. Het moet nog 
allemaal gemaakt worden, de plannen moeten nog naar ons toekomen. En voorafgaand aan die 
plannen die nog allemaal naar ons toekomen hebben wij een motie bedacht en die inmiddels weer al 
ondersteund wordt door een flink aantal partijen in de raad. Want we hebben allemaal hart voor de 
ondernemers, ik denk alle raadspartijen. Wij ook. En wij voelen ook mee met de ondernemers die 
geïnvesteerd hebben in panden, die zich hebben laten verleiden in het verleden om naar dat Credo-
gebied te komen en daarin voelen wij ook een stuk mee. 
 
De VOORZITTER: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Ja, voorzitter, vertrouwen in de ondernemers dat hebben wij allemaal zeg 
maar. Maar ik probeer net uit te leggen van, uw eigen, ons eigen college die zegt dat wet het zo gaan 
doen. Het klinkt toch niet als een motie van wantrouwen, hoop ik. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee dat klopt, ik heb ook wel vertrouwen in dat het college onze 
motie voor een groot deel zal onderschrijven, omarmen dan wel misschien overnemen, maar u heeft 
de motie nog niet eens gehoord. Ik heb hem nog niet ingediend. Dus…  
 
De VOORZITTER: Laat ons dat eerst… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF:  Ik wil het in elk geval bekrachtigd zien door een motie, dat kan 
toch? Daarvoor is een motie een goed middel. 
 
De VOORZITTER: Laat de motie eerst maar even ingediend, dan then we’re talking en u kunt in uw, 
dat is goed Nederlands en u kunt in uw stemgedrag uitdrukking geven wat u daarvan vindt. Ik laat 
eerst even de motie ingediend hebben en dan de heer Schijvenaars. Ja, u bent vanavond al zoveel 
aan de beurt geweest u kunt best even wachten. Mevrouw Van den Nieuwenhof dient u de motie 
maar even in. En de heer Schijvenaars vindt dat goed. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, meneer Schijvenaars voor uw geduld. Dan ga ik nu 
de motie indienen. Ik beperk me tot het dictum dan maar anders wordt het weer zo’n lang verhaal. 
Iedereen heeft de tekst kunnen lezen sinds vanmiddag. Draagt het college op om bij de uitwerking van 
de aangekondigde planologische instrumenten en dan bedoel ik dus echt dat laatste stuk dat is 
namelijk het aangekondigd beleid detailhandel en horeca buiten de centrumring die nu ter 
kennisneming aan de raad zijn aangeboden. De koers van het rapport Roosendaal Gezonde Stad aan 
te houden ook waar het gaat om de aanloopstraten Raadhuisstraat en Molenstraat en om bij de 
uitwerking van deze planologische instrumenten de ondernemers in de aanloopstraten te betrekken in 
een zorgvuldig communicatieproces en met respect voor hun kwetsbare positie.  
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie wordt mee ook ondertekend door de fracties van de SP en de VVD, 
deze motie… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Sorry, dat vergat ik helemaal te zeggen. Deze motie wordt 
inderdaad medeondertekend door de SP, de VVD, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de VLP, 
met heel veel dank aan deze partijen.  
    
De VOORZITTER: Ja, da’s mooi deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Aanloopstraten”. De heer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. In een poging om echte helderheid te krijgen, als u 
deze motie indient dan veronderstelt dat dat u het raadsvoorstel detailhandelsnota plus alle bijlagen 
dat u dat dus voor 100% gaat steunen. Want u gaat dat akkoord vinden neem ik aan. 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dat heb ik al gezegd, dat raadsvoorstel dat voorligt om vast te 
stellen dat gaan we vaststellen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Bent u het eens met ons, maar bent u het ook eens met de inhoud van het 
raadsvoorstel waarin klip en klaar staat dat het college op basis van het raadsvoorstel met de bijlagen 
gaat kiezen voor het knippen van de aanloopstraten en dus datgene doet wat u eigenlijk in uw termijn 
in de Commissie anders wilde.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, wij stellen het raadsvoorstel of stellen de detailhandelsnota 
vast en we geven het college dus wel de opdracht om te kijken bij de plannen die ze nog allemaal 
moeten gaan uitwerken, geven we het college de opdracht mee om één en ander goed te regelen en 
zorgvuldig te doen. Dat is mijn antwoord. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik snap wel de opdracht die u geeft, maar daarmee gaat u dus 
in tegen het raadsvoorstel. Want u wilt nu hebben met uw motie dat het college een dan aangenomen 
raadsvoorstel voor een deel naast zich neerlegt. En vervolgens afstand neemt van haar principiële 
besluit om die knip aan te leggen in die aanloopstraten om daarmee ook heel bewust aan te sturen op 
een uitsterfconstructie, dat staat in het raadsvoorstel in de bijlage. Daar gaat u mee instemmen en dan 
gaat u één minuut later gaat u zeggen via een motie college dat moet je wel niet doen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw… Ja, uw vraag is duidelijk. Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik denk dat u de motie niet goed begrijpt. Misschien moet u de 
tekst nog eens lezen. Ik heb het net toegelicht dat wij al dus inderdaad het raadsvoorstel de 
actualisering vaststellen van detailhandelsbeleid en dat we daarna in afwachting zijn van plannen voor 
het gebied buiten de nieuwe centrumring. En dat we daarmee het college een soort 
zorgvuldigheidsopdracht meegeven. En ik denk dat dat heel goed naast elkaar kan meneer 
Schijvenaars. Wij vinden uw amendement gewoon te zwaar om op deze manier te regelen wat u wilt, 
dus daarom zijn we daar niet in meegegaan.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Het CDA spreekt over zorgvuldigheid, meerder keren. U heeft 
zelf gezegd en ik zie dat ook terug in de motie die u indient dat het rapport van mevrouw Bakker in 
tegenspraak is op het punt ten aanzien van die aanloopstraten met die notitie. Is het dan niet 
verstandiger om de zinsnede dat “ter kennisname aan de raad” uit de motie te halen. En ook in die zin 
wellicht het amendement van de Nieuwe Democraten op dat punt te steunen, want ik zie, de PvdA 
heeft in het raadsvoorstel ook geen enkele rechtvaardiging gelezen om die notitie en dat voorontwerp 
bestemmingsplan op te nemen in een raadsvoorstel. Dat is nog nooit gedaan, dat kun je ook met een 
raadsmededeling of iets doen.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, ten eerste wil ik zeggen dat ik niet schrijf dat het in 
tegenspraak is, maar lijkt te zijn. En ten tweede heb ik wel nog in mijn achterhoofd dat wij in 2014 wel 
dat raadsvoorstel toen het ging over het rapport Gezonde Stad dat we toen in het eerste beslispunt 
hebben onderschreven dat rapport Gezonde Stad en bij het derde beslispunt wel hebben gezegd het 
college de opdracht te geven om die maximale facilitering om dat uit te werken voor het gebied binnen 
de nieuwe centrumring. Dus met dat in het achterhoofd, we houden van consistent beleid hebben we 
het zo opgelost door een motie te maken met een soort zorgvuldigheidsopdracht. En dat is ook in lijn 
met wat eigenlijk de heer Van Pul van het Binnenstadsbestuur heeft gezegd dus. Tot zover.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dat, dat is ook helder want dat onderschrijft de Partij van de Arbeid ook de 
één sluit het ander niet uit, het rapport detailhandel binnen die nieuwe centrumring aanloopstraten 
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noem ik het maar. Maar dat is niet helemaal het antwoord op mijn vraag. Ik vroeg aan het CDA of dan 
dat stukje ter kennisname van die twee documenten waarbij je notities opgenomen, dus die op dat 
punt in tegenspraak is of lijkt te zijn volgens uw woorden met het rapport van Bakker om die maar 
gewoon eruit te halen, want daar, daar u zegt zelf daar hecht ik ook nog weinig waarde aan. Want die 
plannen die komen allemaal nog naar de raad.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: U zegt haal die stukken maar gewoon uit het drieluik, dat is 
eigenlijk wat u vraagt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, juist. Omdat nogmaals het bestemmingsplan ik geloof 20 januari is al de 
eerste inspraakbijeenkomst daarover dat, dat op deze wijze nemen we nooit voorontwerp 
bestemmingsplannen op in een ander raadsvoorstel dat is één. En over die notitie daar, daar zegt u 
zelf dat lijkt in tegenspraak te zijn ten aanzien van die aanloopstraten met het rapport van Bakker. Dus 
ook op dat vind ik dan overbodig om het dan in het raadsvoorstel op te nemen ook al staat er dan 
enkel ter kennis, ter kennis, even kijken, kennis te nemen van zo staat het. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik begrijp uw vraag meneer Yap maar kijk ik reageer op wat 
het college ons aanbiedt. En het college heeft ervoor gekozen op deze manier te presenteren en ja op 
die manier reageren wij erop met deze motie. En ja als deze iets op die manier aanbiedt dan, ja dan 
blijft dat voor ons zo. 
 
De VOORZITTER: In uw stemgedrag kunt u uw waardering voor het één en ander aangeven. De 
fractie van de VLP de heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. De VLP heeft in de Commissievergadering wellicht een te 
uitgebreide bijdrage geleverd over de drieluik detailhandelsbeleid. Ondernemers staan bij de VLP zeer 
aan het hart. Vandaar onze uitgebreide bijdrage over de aanloopstraten, supermarkten, detailhandel 
in wijken en dorpen en de compacte binnenstad. Die in het geheel niets afwijkt van de vaststelling van 
het kernwinkelgebied voor de binnenstad zo’n 15 jaar geleden. De bijdrage van professor mevrouw 
Riek Bakker. Was dan ook ten volle achterhaald en overbodig. Zonde van de centen maar een 
kniesoor die zich daaraan stoort. De wethouder van Financiën heeft immer geld te over. Voorzitter, de 
VLP heeft in de Commissie uw voorstellen als A-stuk betiteld vandaar dat wij ons nu beperken tot een 
reactie op de amendementen en moties. Eén ding is echter heel belangrijk, voorzitter, dat 
broedplaatsen, broedplaatsen om het goed te zeggen voor ondernemers alleen binnen de centrumring 
mogen vallen is een onjuiste en onterechte constatering in de drieluik detailhandelsbeleid. Een grove 
fout die hersteld moet worden. Daarom lijkt het mij onmogelijk om tegen het amendement van de 
Nieuwe Democraten te stemmen, omdat die fout hiermede gecorrigeerd moet worden. Een 
broedplaats temeer daar het omstreden Economisch Actieplan jaarlijks 140.000 uittrekt en reserveert 
voor starters in de Molenstraat en Leemstraat, daarbij gevoegd dat de belangrijkheid voor het 
Oostelijke deel van de Molenstraat. Voeg daarbij nog een keer de vele geïnvesteerde miljoenen in 
credo dan heeft de VLP, daarom heeft de VLP mede die amendementen voor de aanloopstraten 
ondertekend. Voorzitter, ik heb een slotwoordje maar toch wil ik nog even en ik wil geen college geven 
hier vanavond en het was ook niet de bedoeling om dat te zeggen maar in de discussie en ik heb m’n 
eigen niet bemoeid met de interrupties maar, voorzitter, bestemmingsplannen spelen een 
zwaarwegende rol als het gaat over de detailhandelsnota, als het gaat over het Ondernemersfonds, 
de bestemmingsplannen drukken daar ontzettend zwaar op. En in de discussie en de vragen van 
meneer Goossens moeten we toch gewoon stellen als er een winkel vrijkomt in een gebied of op een 
pand waar een bestemming detailhandel op is gevestigd dan kan de gemeente geen dwang 
uitoefenen om die bestemming eraf te halen. Daar zijn ze niet voor bevoegd en ik herinner u en u zult 
het allemaal wel weten, uit de wet ruimtelijke ordening artikel 6.2 dat betekent zware planologische 
risico’s. Dat wil zeggen planologische vergoedingen en dat geld, ik zei al dat de wethouder geld over 
had, maar dat zal er misschien niet zijn. Voorzitter, tot slot mijn slotwoord, want ik ben zeer ingenomen 
met de detailhandelsnota. Ik wil u zeggen dat het Kadegebied een verbijzonderende functie heeft 
gekregen, een verbijzonderende functie ook in de brief van de Brugstraat die dat heeft aangehaald en 
dat streelt de VLP enorm. En daarom is de VLP zeer complimenteus voor het college. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u. Dank u wel, meneer Hertogh. 
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De heer HERTOGH: O ja, nee, de amendementen… 
 
De VOORZITTER: Nee, dat zien we straks wel, u stemt toch voor. Zo complimenteus dat maak je niet 
altijd mee niet waar, dus dat heb je binnen. Vanuit de zijde van u raad een eerste termijn niemand 
vergeten? Dan is de beantwoording van de zijde van het college in eerste termijn aan wethouder 
Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dank aan de raad voor de complimenten niet in het laatste de heer 
Hertogh de laatste spreker over de detailhandelsnota, want het is een behoorlijke opgave geweest 
waar ook door onze mensen intern weer kei- en keihard aan gewerkt is om samen met de 
ondernemers te komen tot een actueel detailhandelsbeleid. En dat gaat u hier vanavond vaststellen. 
Nogmaals dank voor die complimenten. Voorzitter, wat ik ook gehoord heb in u raad, de compacte 
binnenstad. U raad zegt die compacte binnenstad, college, pak daar vooral op door. En dat is ook de 
bedoeling van hetgeen wat wij hier vanavond met elkaar afspreken. Twee punten en u heeft dat ook al 
gemeld die zijn ter kennisname aangeboden. Met andere woorden de heer Wezenbeek zei dat hier 
duidelijk, daar gaan wij het met u nog over hebben. Met name collega Lok bezig met 
bestemmingsplan en bezig met detailhandel en horeca buiten de centrumring. En voorzitter, u kunt op 
het college vertrouwen dan gaat het er niet om om ondernemers de nek om te draaien, verre van. 
Juist de ondernemers betrekken, samen met de ondernemers kijken naar gepaste oplossingen. Maar 
minder vierkante meters winkelvloeroppervlak is ook een punt als je wilt naar een compacte 
binnenstad, dat je goed in je stad gaat kijken. Waar kunnen mogelijk bij langdurige leegstand 
veranderingen plaatsvinden. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, een hele technische vraag als we al die bijlagen gewoon uit het 
raadsvoorstel halen, verandert er dan iets aan de materiele betekenis van het raadsvoorstel 
detailhandelsnota? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, er ligt voor wat er voorligt. We hebben u transparant alles 
meegestuurd en dat was veel. Geeft het college ook toe, maar u hebt wel alles kunnen vinden wat u 
nodig hebt om goed tot uw besluitvorming te komen. En niemand zegt dat u alles moet lezen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik vraag de wethouder om antwoord te geven op de vraag. 
 
De heer VERBRAAK: Ik heb het antwoord gegeven, voorzitter. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de vraag was heel simpel. Verandert er iets aan de materiële 
betekenis van het raadsvoorstel detailhandelsnota als de bijgevoegde bijlagen er niet zouden zijn. Dat 
is de vraag en het antwoord is ja of nee. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, er ligt wat er ligt. Dat hebben wij u aangeboden en u legt mij iets in 
de mond waar ik geen ja of nee op ga zeggen.  
 
De VOORZITTER: Dit is de interruptie zoals die is, dus daar kunt u in de tweede termijn dan nog iets 
van zeggen, maar voor nu is dit nu uit-geïnterrumpeerd. Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, richting de Roosendaalse Lijst hoef ik maar één woord te zeggen 
richting de heer Goossens. VVD heb ik al gezegd meneer Wezenbeek, u zegt het goed we gaan het 
over de bestemmingsplannen hebben 20 januari dan vindt er alweer een inspraakavond plaats en dan 
kan ieder vinden wat hij wil vinden. Ik vond de bijdrage van de VLP sterk, dat vond ik in de Commissie 
ook al en eigenlijk ook meneer Hertogh die zegt van je gaat niet zomaar weg bestemmen. Natuurlijk 
niet. Dat is ook absoluut niet de bedoeling. Je gaat wel met hoofd en hart goed kijken wat zijn de 
mogelijkheden. Voorzitter, dan de amendementen. Amendement 1 van de Nieuwe Democraten te 
vroeg, dat komt nog. Daar gaan we het nog met elkaar over hebben. Ja, beslispunt 2 schrappen dat 
zult u uit mijn mond niet horen, want wij hebben u de stukken aangeboden. Dan ga je niet net doen 
alsof ze er niet zijn, dat is een beetje vreemd. Amendement van de VVD, detailhandel dorpen om die 
naar leerbare wijken en dorpen over te hevelen, vindt het college prima. Voorzitter, dan de motie 



 
 

Verslag raadsvergadering 14 januari  2016     pagina 18 

aanloopstraten. Eigenlijk zegt het CDA en heel veel andere partijen, precies wat in het rapport Bakker 
staat bij puntje 1. Ja dat staat ook in de detailhandelsnota dat klopt. En bij bullet 2 ja u kunt ons 
college, dit is nou juist wat wij als college niet alleen willen maar ook doen. We gaan met elkaar in 
gesprek, we zoeken de communicatie. Dat doet collega Lok met de ondernemers in de binnenstad, 
dat doe ik overkoepelend met de ondernemers van de hele gemeente. Dus als u zegt ja ik wil dat met 
een motie bekrachtigen dan kan dat natuurlijk. Maar wat er staat dat doet dit college denk ik als geen 
ander. Wij zijn dag in dag uit zijn wij met ondernemers, maar ook met anderen in gesprek. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Even ter verduidelijking een vraag aan de 
wethouder. Hoor ik hem eigenlijk ook met zoveel woorden zeggen dat de winkeliers blijven mogelijk in 
de hele Molenstraat als zijnde de aanloopstraat nu, de bestaande winkels maar ook de nieuwe 
winkels die eventueel zouden komen? 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, daar wil ik dit op zeggen. En als collega Lok is daar met name mee 
bezig, broedplaatsen vinden wij heel belangrijk. Aanloopstraten vinden wij ook heel belangrijk en waar 
wij goed naar moeten gaan kijken is de verspreide bewinkeling in de stad. Moet je dat wel willen 
blijven handhaven. Ik heb gezegd minder vierkante meters winkelvloeroppervlak speelt in heel 
Nederland. U kunt de televisie niet aanzetten of het gaat erover en doe dat met verstand en daar 
hebben wij samen heel erg veel contact over ook met het college om steeds te kijken eendrachtig het 
rapport Riek Bakker wat u ruim hebt vastgesteld om daar de goede dingen van te vinden.  
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, nog even ter verduidelijking de vraag was of winkels mogelijk 
blijven ook de vorm van nieuwe winkels in de Molenstraat. De wethouder zegt van nou daar gaat met 
name collega Lok over. Dus via deze weg zou ik aan hem dan dezelfde vraag willen stellen.  
 
De VOORZITTER: Maar één woordvoerder vanavond op dit punt en dat is de wethouder Verbraak. Ja, 
dit was het? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik val in herhaling. Ik denk dat ik de heer Van Poppel geantwoord 
heb.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, de wethouder sprak namens het college dat de concluderende 
opmerking van een collega van de Roosendaalse Lijst het antwoord daarop was een volmondig ja, 
dus geen mitsen en maren geen bedenkingen enzovoorts. Dat is helder. Dat betekent dus dat dan de 
wethouder nu zegt ik ga nu doen wat in m’n raadsvoorstel staat, want de wethouder zegt dus nu. 
Staat nu vast op de band, voor de aanloopstraten komt een vergelijkbaar regime als voor de 
binnenstad. Klopt deze conclusie, voorzitter. Dan gaat de wethouder zeggen nee, dan vraag ik dus nu 
alvast waarom dan.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, wat ik in de richting van de heer Goossens heb gezegd, die heeft 
gezegd in zijn eerste termijn in overleg met en met instemming van de dan actuele eigenaar en 
ondernemers van een pand in de aanloopstraat Molenstraat, Raadhuisstraat kan de bestemming 
detailhandelsfunctie gewijzigd worden en daar heb ik een volmondig ja op gegeven, mede namens 
mijn collega Lok. 
 
De VOORZITTER: Goed, dat was de eerste termijn van de zijde van het college. Ik ga naar de tweede 
termijn van de zijde van u raad. Degenen die het woord niet hebben gevoerd in de eerste termijn. Ik 
ga even inventariseren, de heer Emmen, de heer Van Poppel… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb net het verzoek gedaan bij de griffie om een 
amendement te maken naar aanleiding van het debat wat we net hadden over die concluderende 
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opmerking van de Roosendaalse Lijst en dat wil graag meenemen in mijn tweede termijn. Dus ik wil u 
vriendelijk vragen voor een schorsing om dat mogelijk te maken.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar de griffie kan toch inmiddels dat amendement schrijven terwijl wij 
doorvergaderen. Ik, ik daarvoor hoeft u niet te schorsen. Laat ons gewoon doorgaan. Ik noteer even 
als nieuwe sprekers de heer Emmen, de heer Van Poppel en dan kom ik dan weer aan de eerste 
termijn sprekers toe. Niemand anders die zich meldt. Dan beginnen we met de heer Emmen en daar 
voeg ik aan toe dat het zijn maiden speech is. Ontzettend veel succes en je wordt niet lastig gevallen, 
want er wordt niet, want er wordt niet, er wordt niet geïnterrumpeerd. Het woord is aan de heer 
Emmen en aan de heer Emmen alleen. Ga uw gang. 
 
De heer EMMEN: Ja, dank u, voorzitter. U zei nog dat we vandaag wel rond zouden komen voor 
21.00 uur, maar daar begin ik ernstig aan te twijfelen. Desalniettemin het uitgangspunt van D66, Partij 
van de Arbeid en GroenLinks ten aanzien van het voorliggend voorstel is sinds de behandeling in de 
Commissie vorige week onveranderd gebleven. Ik zal deze termijn dan ook kort houden. Allereerst 
willen we nogmaals onze waardering uitspreken voor de toezegging van wethouder Lok dat hij de 
mogelijkheid tot financiële verleiding om bestaande en nieuwe ondernemers van binnen en buiten 
Roosendaal te verleiden om zich binnen de compacte binnenstad te vestigen gaat onderzoeken. We 
zien graag de resultaten tegemoet en zijn benieuwd naar zijn conclusies. Daarnaast willen wij onze 
steun uitspreken voor een amendement en een motie. Te beginnen met het amendement 
“Detailhandel dorpen” van de VVD. Welke ik namens D66, de Partij van de Arbeid en GroenLinks 
mede indien. Dit amendement ondersteunt en onderstreept het belang van de leefbaarheid van de 
dorpen binnen onze gemeente en verdient derhalve onze steun. Tenslotte wil ik mijn steun uitspreken 
voor de motie “Aanloopstraten” van CDA en SP. Zoals tijdens het debat in de Commissie ook bleek 
wordt raadsbreed het belang van de aanloopstraten erkend. Daarnaast is het rapport Roosendaal 
Gezonde Stad reeds in 2014 door de raad onderschreven. Er bestaat dan ook geen aanleiding om 
van het beleid zoals in het rapport vastgesteld af te wijken. Wethouder Verbraak verklaarde tijdens de 
Commissie dat er geen sprake is van een knip in de aanloopstraten. Hetgeen een geruststelling is. De 
tekst van het raadsvoorstel laat qua duidelijkheid echter nog te wensen over op dit vlak. Daarom 
ondersteunen D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks deze motie. Om zo nogmaals een helder 
signaal af te geven aan het college het rapport Roosendaal Gezonde Stad moet de leidraad zijn voor 
het drieluik actualisatie detailhandelsbeleid er bestaat geen reden om hiervan af te wijken ook niet 
wanneer het aanloopstraten betreft. Tot zover, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen en wij feliciteren u met uw vuurdoop. Glansrijk 
doorstaan, uitstekend. De heer Van Poppel van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Voor vanavond is het in ieder geval mijn maiden 
speech achter deze microfoon, dus dat scheelt dan weer. Ja, het is een al wat verwarrend geheel wat 
ons betreft. Voor ons ligt een raadsvoorstel waarbij het eerste punt is nota actualisatie 
detailhandelsbeleid Roosendaal vaststellen en als tweede punt kennis nemen van de voorontwerpen 
bestemmingsplan binnenstad. Nou, over dat tweede stuk daar is een hele hoop over te doen geweest. 
Je kunt je wel afvragen of het wel handig was om het als drieluik aan te bieden, want dat heeft denk ik 
een hoop verwarring gegeven en ik zal zo even duidelijk maken welke delen er wat ons betreft voor de 
verwarring zorgen. De even kijken, vraag aan de portefeuillehouder is van als ik de detailhandelsnota 
lees dan staat er in dat we gaan versterken het recreatieve karakter en boodschappenfunctie. Wat 
wordt daar specifiek mee bedoeld? Als het gaat om kaders mee te geven en dan heb ik met name 
over een stukje beleid van de binnenstad, van de winkels. Als ik dan kijk naar het stukje kennisnemen, 
kennisnemen hoeft niet gelijk te zijn mee in stemmen. Er wordt gevraagd om straks kaders mee te 
geven, maar waar het beleidsplan, de wethouder heeft het net aangegeven, de bestemmingsplan 
wordt nog op een later tijdstip goedgekeurd. Dus heb ik het dan goed als ik, dat we daar dan over 
gaan. Want als ik nu het huidige vigerende bestemmingsplan lees, dat staat in één van de vele 
bijlages het vigerende bestemmingsplan staat toe dat tussen de Boulevard en de Prinsensingel dan 
hebben we het over de Molenstraat vorming van speciaalzaken onder voorwaarden mogelijk is bij 
woningen, bij percelen waar nu nog een woningfunctie zit. Vandaar mijn vraag net aan de 
portefeuillehouder of vorming van nieuwe winkels mogelijk is. Als we straks in een later tijdstip over de 
bestemmingsplannen gaan hebben, dan is dit dus een onderwerp wat we op dat moment kunnen, met 
elkaar over kunnen discussiëren en kunnen verbeteren. Verder nog een vraag wat wordt bedoeld met 
in de nota detailhandelsbeleid staat bepaling ontwikkelingsperspectief en mogelijkheden van functie 
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transformatie van de aanloopstraten. Nogmaals de verduidelijking blijven de aanloopstraten in zijn 
geheel zoals ze ooit bedoeld zijn en zoals in het plan van Riek Bakker ook staat met broedplaatsen. 
Dan verder de notitie detailhandel. De Raadhuisstraat daar staat te lezen “de Raadhuisstraat en 
Molenstraat vallen deels buiten de nieuwe binnenstad. Ze dienen broedplaatsen te blijven van 
bepaalde functies maar deze dienen binnen de nieuwe centrumring te zijn”. Dus enerzijds wordt er 
gezegd buiten en dan in de volgende zin staat weer binnen de nieuwe centrumring. Dat blijft erg 
verwarrend en dat is vanavond ook wel weer gebleken.  
 
De VOORZITTER: Denkt u aan uw tijd? 
 
De heer VAN POPPEL: Ik denk aan de tijd. Het laatste inderdaad waar ik aan kom is de strekking van 
het amendement van de Nieuwe Democraten. Heeft dat dan het meeste betrekking op het 
raadsvoorstel het eerste deel of op het kennisnemen van de voorontwerp bestemmingsplan. Daarop 
graag een antwoord van de portefeuillehouder.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. Ik loop nog even de sprekers in eerste termijn na. 
Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars, nog behoefte? Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Als je gaat tellen dan moet je vaststellen dat de 
motie van de CDA-fractie mede ingediend wordt door de SP-fractie en steun gaat krijgen van 19 
stemmen, minimaal. En dat betekent dus een meerderheid, dus de motie die wordt aangenomen 
vanavond en daarmee wordt ook het raadsvoorstel detailhandelsnota wordt dus aangenomen 
vanavond. Daar valt niks meer aan te veranderen. En toch wil ik nog heel graag mijn collega’s er op 
wijzen dat met de keuzes die u nu maakt u dus eigenlijk het college en onmogelijke opgave geeft, 
want u beslist vanavond dat het college akkoord krijgt op het leggen van een knip op de 
aanloopstraten dat besluit u met dit raadsvoorstel. Gewoon feitelijk zwart op wit valt niks meer aan te 
veranderen. U mag interpreteren wat u wilt. En één minuut later, één minuut later komt u weer met 
een motie waarin u zegt college maar ga nou niet doen waarvoor u net groen licht heeft gekregen, 
want dat willen we niet. Voorzitter, u kunt het misschien aan uzelf uitleggen, maar het is volstrekte, 
volstrekte onzin. Tegenstrijdig, niet haalbaar en eigenlijk, voorzitter, neemt u daarmee ook uzelf niet 
meer serieus. Want het maakt dus niet meer uit wat we hier met elkaar beslissen en als je dan de 
wethouder interrumpeert en je stelt hem een simpele vraag dan krijg je zelfs geen antwoord. De 
wethouder weet dus zelf niet, de wethouder weet zelf niet wat de betekenis is van de bijlage voor de 
materiële betekenis van zijn raadsvoorstel detailhandelsnota. Voorzitter, ik kom veel rare dingen tegen 
in mijn leven maar dit is wel één van de meeste bijzondere dingen. Van een wethouder die blijkbaar 
niet weet wat hij voorstelt maar ook van een meerderheid in de raad die willens en wetens, willens en 
wetens door rood licht rijdt. En u doet dat zonder met uw ogen te knipperen. Voorzitter, wij hebben ons 
best gedaan om met een dialoog te zorgen dat we verbinding zouden krijgen dat we het goede 
zouden doen voor Roosendaal, dat we ons houden aan de wet. Ik moet zeggen dat de Roosendaalse 
Lijst daarin heel zuiver heeft geacteerd. Nu heeft de Roosendaalse Lijst in haar eerste termijn 
gevraagd dat ten aanzien van de Molenstraat de gehele Molenstraat, Raadhuisstraat er in overleg met 
en met instemming van de dan actuele eigenaren de bestemming gewijzigd kan worden. Dat was de 
concluderende vraag van de Roosendaalse Lijst. En wethouder Verbraak zegt namens het college 
zonder enig voorbehoud een volmondig ja.  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, uw termijn is om en u moet nog een amendement indienen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dat gaan wij nu aan u voorleggen. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: In een amendement. Het amendement gebaseerd op de inbreng, de 
letterlijke inbreng van de Roosendaalse Lijst. Amendement “Molenstraat en Raadhuisstraat”. En het 
wordt nu uitgereikt door de griffie. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 14 
januari 2015 gehoord hebbende de beraadslagingen over het voorstel drieluik detailhandelsbeleid en 
bijpassende planologische instrumenten. Besluit beslispunt 1 aan te vullen met, met dien verstande 
dat voor de gehele Molenstraat en Raadhuisstraat geldt dat in overleg met en met instemming van de 
dan actuele eigenaren de bestemming gewijzigd kan worden. En dit amendement dienen wij als 
Nieuwe Democraten nu in, voorzitter.  
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De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Molenstraat en Raadshuisstraat” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Ik kijk even naar de Roosendaalse Lijst. 
Behoefte aan een tweede termijn? Ja, de heer Goossens, ga uw gang. 
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben lid geworden van de gemeenteraad 
om een vergadering te houden waar je elkaar standpunten vertelt, je eigen standpunt vertelt, je eigen 
gedachtes maar dat je ook naar een ander luistert. En als die ander met goede argumenten komt, dat 
je kunt meebewegen dat je daar de mogelijkheid toe hebt. Als we alleen maar standpunten uitwisselen 
en daarin blijven, dan heeft het niet veel zin. Ik ben daar niet zo raadslid geworden in ieder geval. We 
hebben een hele vergadering gehad, we hebben een hele Commissie gedaan. Dank voor het college 
voor de toezegging van de concludering die wij gemaakt hebben. Die toezegging die zal gekoppeld 
worden aan het raadsvoorstel, die zal daarbij geschreven worden zodat ook over een aantal jaren als 
het raadsvoorstel weer teruggepakt wordt dat het duidelijk is dat die toezegging gemaakt is. Onze 
concludering was ook dat het zo gewoon in het raadsvoorstel staat. Zo hebben wij het ook uit de 
Commissie gehoord, zo is het ook op onze vragen in de Commissie beantwoord. Dus ik kom tot de 
constatering dat het amendement wat net zojuist is ingediend is totaal niet nodig is, want het staat er 
zo in zo begrijpen wij het. Het amendement daar wil ik graag even op reageren, voorzitter, wat zojuist 
ingediend is dat klopt niet met de inbreng die wij net gedaan hebben. Dus dat raden wij ten sterkste af. 
Voorzitter, dan hebben we ook nog de motie van het CDA en de andere partijen liggen. Het is een 
heel sympathieke motie hartstikke goed maar hij is overbodig en waarom. U zegt in bullet 1 het 
rapport van Roosendaal Gezonde Stad aan te houden. Wij hebben niet begrepen dat het weggegaan 
is, dus het is er nog steeds dus het is een goed rapport dus daar gaan we nog steeds mee vanuit. Bij 
bullet 2 heeft u het over ondernemers maar we hebben ook eigenaren nog, hoeft niet hetzelfde te zijn. 
U heeft het over de kwetsbare positie van die ondernemers, maar we hebben zojuist gehoord dat de 
kwetsbare positie die die ondernemers hebben als ze hun bedrijf gaan verkopen dat dat niet in sprake 
is hier. Ze kunnen toch nog steeds hun bedrijf verkopen met de goodwill er kan een nieuw bedrijf in 
komen, dat is geen probleem. Dat is geen geen bewijs. Wat is dan die kwetsbare positie voor hun? 
Iedereen heeft het moeilijk, daarom zitten we hier om hierover te praten. Wij willen ook een 
compactere binnenstad dat is nodig. We zien allemaal de ontwikkelingen V & D al die winkels die 
verdwijnen. We moeten naar een compactere binnenstad toe. Als je bij de Roselaar begint te 
wandelen als je parkeert onder het belastingkantoor en je begint daar te wandelen en voordat je in de 
Molenstraat bent dan noem ik het niet compact meer. Als je dat gezegd hebbende maar die kwetsbare 
positie van die aanloopstraten dan waarin verschilt die kwetsbare positie dan met de winkel op de 
Boulevard. Want u stelt nu voor in uw motie om een zorgvuldig communicatieproces met die 
aanloopstraten te betrekken voor hun kwetsbare positie. Maar die ondernemers dan op de boulevard, 
de ondernemers in Tolberg en centrum die hebben het ook hartstikke moeilijk, die hebben ook een 
kwetsbare positie. Gaan we daar niet mee praten dan? De wethouder zegt ook van zo handelen wij 
ook. Wij praten zorgvuldig, wij communiceren met die ondernemers. Zo hebben we de 
bestuursovereenkomst ook gemaakt om met elkaar te praten om de dialoog met de burgers aan te 
gaan en met de ondernemers. 
 
De VOORZITTER: Uw termijn is verstreken. 
 
De heer GOOSENS: Prima. Ik ga afronden. Wat wij zouden graag willen doen, gehoord hebbende de 
vergadering zouden wij de mensen willen vragen, de partijen willen vragen die de motie hebben 
ondertekend om deze alsnog in te trekken. Als je gehoord hebt wat er gezegd is en welke stellingen 
dat er zijn. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Ik kijk even naar meneer Wezenbeek van de 
fractie van de VVD. Ja, ga uw gang.  
 
De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Heel kort, denk, ik kan ik zijn. U gaf eventjes, heel kort 
dan toch even nu dat ik even de tijd heb over die bijlagen. Er is een paar keer bijlagen geroepen, van 
weg of niet. In die bijlagen staan een paar belangrijke dingetjes in ook over bijvoorbeeld bij bijlage 4 
over de gebieden die onbenut zouden zijn onderontwikkeld, onbemind en onderschat. Ik wilde daar 
toch wel de aandacht voor vragen dat die gebieden Braberstraat, Tussen de Markt, Nieuwe Markt en 
Biggelaar toch wat extra aandacht zouden moeten kunnen krijgen straks. Daarnaast staat ook weer in 
die bijlage die ik ook nogal uitvoerig heb doorgelezen, ik heb er een beetje meer tijd voor 



 
 

Verslag raadsvergadering 14 januari  2016     pagina 22 

tegenwoordig, wordt er gesproken over meer nietjes in de stad. En daar zou ik toch wel ook een pleit, 
een pleitverhaal voor willen houden meer nietjes, want er zijn plaatsen daar wordt over gesproken met 
name daar aan de Nispensestraat daar waar een horecabedrijf is wat nogal erg groot is. Dus en ik 
weet uit ervaring dat daar nogal eens wat plaats is, te weinig plaats is om fietsen neer te zetten. Dus 
voor meer nietjes zou ik wel pleiten daar in de buurt en op andere plekken natuurlijk ook. Maar 
daarnaast zou ik ook willen pleiten voor meer afvalbakken in de stad. Dat is hetgeen wat ik eigenlijk 
kwijt wil en nog over de bijlagen die er toch wel belangrijk bij zaten. Ik denk dat wij als fractie van de 
VVD, kom net binnen die laatste amendement van de Nieuwe Democraten niet zullen steunen, want 
dan gaat die in overleg met actuele eigenaren. Ik denk dat juist wij straks over het bestemmingsplan 
gaan hier in deze, in deze zaal dan ons eigen amendement zullen we natuurlijk steunen. Daarnaast 
hebben we dan nog meer. Wij zullen ook niet twee, we schrappen beslispunt twee niet steunen. En ik 
denk dat ik er zo doorheen ben. Zeg ik dat goed? O de motie zullen wij van de CDA-fractie wel 
steunen ja, daar staan wij ook onder. Ik denk dat ik het zo gedaan heb. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Wezenbeek. Dan kijk ik even naar de fractie van het 
CDA. Nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. En de fractie van de VLP nog 
behoefte aan een tweede termijn? Dat is het geval. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. En dank u wel dat ik nog gebruik mag maken van het 
Roosendaals kwartiertje, want dat is nog precies om. Bij deze dank. En dat ik ook nog even de 
amendementen en de moties door mag nemen. Het amendement van de “Aanloopstraten” van de 
Nieuwe Democraten. Eigenlijk, voorzitter, kunnen we daar, kan niemand daar omheen. De wethouder 
heeft gezegd het komt te vroeg. Nee, het komt veel te laat. Het is gewoon een fout in de stukken die 
wij aangeleverd gekregen hebben en die moet gewoon gecorrigeerd worden. Wat het amendement 
van de Nieuwe Democraten betreft van het schrappen van beslispunt 2 en ik ben blij dat ik me nog 
even mag verduidelijken, want dat zullen wij dus niet steunen. Wij houden het bij kennisnemen van. 
Dat is voor de VLP meer dan voldoende. Voorzitter, het nieuwe amendement wat we zojuist gekregen 
hebben daarin staat de gehele Molenstraat. Ja, we hebben in de Commissie ook gezegd je moet niet 
knippen net als in andere voorstellen. Het is één geheel nu wordt er niet geknipt en straks wordt er wel 
geknipt. Maar goed dat is een probleem en voor de Raadhuisstraat daar staat hier vernoemd maar 
daar is een papieren plancapaciteit dus eigenlijk geldt dat niet. En als we dan lezen dat er in overleg 
en met instemming van de dan actuele eigenaar bestemming gewijzigd kan worden, ja voorzitter, dat 
kan niet. Een eigenaar kan geen bestemming wijzigen. Dus eigenlijk die zinsnede met alle respect 
voor de Nieuwe Democraten, A ik snap het niet en B kan het niet. Voorzitter, dan heb ik nog iets 
speciaals, want het was maandag 19.48 uur in de fractievergadering van de VLP dat ik mijn 
fractievoorzitter de opdracht gaf om mijn naam te zetten onder een amendement van de VVD. En dat 
was een zeer emotioneel moment, voorzitter, dat kunt u begrijpen. En nu krijgen we het amendement 
aangeboden en wat staat er niet bij, natuurlijk de VLP niet. Met dank aan de heer Wezenbeek. De 
motie van het CDA is zeer sympathiek, we stonden er niet onder, maar het is netjes gecorrigeerd. Met 
dank daarvoor. Het is netjes en dat zullen we wel steunen.  
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Ja, de heer Hertogh weet als geen ander, als iemand echt emotioneel is over 
wat er gebeurd is dan ben ik het wel. Maar bij deze excuses voor hetgeen wat er fout gegaan is. Dank 
u wel, meneer Hertogh. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel meneer Hertogh. Ik denk dat van de zijde van de tweede termijn 
van u raad iedereen heeft gesproken die dat wenste. Dat is het geval. Dan is het antwoord in tweede 
termijn aan de wethouder dan wikkelen we dit punt af en dan doen we u een ordevoorstel.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, nog een tweetal vragen richting de SP-fractie. U vroeg ja juist op dat 
punt nieuwe winkels, broedplaatsen. Ja, dat is juist waar we het in de bestemmingsplannen met elkaar 
over gaan hebben, dat is een heel belangrijk punt dat heb ik al eerder aangegeven. 
Functietransformatie een voorbeeld op dit moment wordt Molenstraat 133-139 waar eerst wat 
winkelpandjes zaten wordt op dit moment omgevormd tot appartementen. De fundering ligt en 
binnenkort zal er gebouwd worden en dat zien we op meer plekken in die straat. Voorzitter, 
broedplaatsen binnen en buiten de centrumring ja: Ja. We gaan het over die broedplaatsen hebben bij 
de bestemmingsplannen ook gezegd. Voorzitter, richting de Nieuwe Democraten die met een nieuw 
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amendement komen ja, dat is eigenlijk al daarstraks een ja gezegd. Bovendien begon het betoog van 
de heer Goossens met enkel en dat kom ik hier niet tegen maar is overbodig. Voorzitter en de partijen 
die zeggen nou college ga flink aan de slag met die ondernemers, neem die binnenstadsondernemers 
serieus. Natuurlijk, prima dat u daar u ook zorgen om maakt want dat doen wij uiteraard ook. En als u 
zegt wij geven u een steuntje in de rug daarmee want let daar en daar en daar op dan nemen wij dat 
uiteraard uiterst serieus met dank aan uw bijdrage. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel.  Dan sluiten wij de beraadslagingen en dan gaan wij stemmen over 
wat voorligt de amendementen, het moedervoorstel en de moties. We beginnen gewoontegetrouw met 
de amendementen. En we doen dat in volgorde van indienen, amendement nummer 1 inzake de 
“Aanloopstraten”. Wil één uwer daarover een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dan gaan 
wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 1. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de 
Nieuwe Democraten en de VLP. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 2 inzake “Schrappen beslispunt 2”. Ook hier weer de vraag 
één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf. Niemand? Wie is voor amendement nummer 2? 
Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Nieuwe Democraten, D66, Partij van de Arbeid en 
GroenLinks het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 3 inzake de “Detailhandel dorpen”. Eén uwer een 
stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor amendement nummer 3? Daarvoor heeft u gestemd bij 
unanimiteit. Het amendement is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 4 inzake “Molenstraat en Raadhuisstraat”. Stemverklaring 
vooraf één uwer? Niemand? Wie is voor? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja, meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij, wij stellen vast dat dit amendement exact de verklaring is 
van de Roosendaalse Lijst waarop de wethouder volmondig ja heeft gezegd. Wij zouden erg verrast 
zijn als nu de gemeenteraad in meerderheid deze uitspraak gaat verwerpen, voorzitter. Dat zou voor 
de politieke historie buitengewoon merkwaardig gaan worden. 
 
De VOORZITTER: De heer Goossens, stemverklaring? 
 
De heer GOOSSENS: De Roosendaalse Lijst zal dit voorstel niet steunen, omdat het niet gelijk is aan 
de tekst die wij ingesproken hebben, dank u wel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? In dat geval… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee wij gaan niet reageren op elkaar. Stemverklaring is zonder 
enige interruptie op de ander. Anderen nog een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor amendement nummer 4? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe 
Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan het moedervoorstel, het geamendeerde, de detailhandel dorpen het 
geamendeerde moedervoorstel, raadsvoorstel zoals het thans ligt. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dat punt. In ieder geval de heer Van Poppel.  
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. De SP neemt kennis van het voorontwerp 
bestemmingsplan binnenstad en de notitie zoals ze voorligt maar dat wil nog niet zeggen dat wij dan 
met het voorontwerp bestemmingsplan mee instemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog, anderen nog van u raad. De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: De Nieuwe Democraten zullen tegen dit voorstel stemmen met pijn in het 
hart overigens om de simpele reden dat met dit raadsvoorstel het college bevrijd heeft om een knip 
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aan te leggen in de aanloopstraten van de Roosendaalse binnenstad en daar zijn wij absoluut op 
tegen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het 
geamendeerde raadsvoorstel? Daarvoor hebben gestemd. Alle fracties met uitzondering van de fractie 
van de Nieuwe Democraten het raadsvoorstel is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Ten slotte motie nummer 1 inzake de aanloopstraten. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dat punt? De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: De Roosendaalse Lijst vindt het een zeer sympathieke motie, zal hem niet 
ondersteunen omdat we voor de zorgvuldige communicatie voor de kwetsbare positie van alle 
ondernemers zijn. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij kunnen onmogelijk deze motie steunen omdat die voor een 
deel haaks staat op het zojuist aangenomen raadsvoorstel en voor de politieke geloofwaardigheid, 
voorzitter, vinden wij dat ongewenst.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad. Dat is niet het geval. Wij gaan stemmen. 
Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor hebben gestemd de, ja alle fracties met uitzondering van de 
fracties van de Roosendaalse Lijst en de Nieuwe Democraten. De motie is daarmee aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 21.15 uur dat is altijd de uiterlijke tijd van de 
raadsvergadering. Maar ik stel u voor dat we en dat kan wat mij betreft ontzettend snel, dat mevrouw 
Koenraad de motie “Kerncentrale Doel” indient en dat we dan de vergadering sluiten en dan komt 
volgende week aan de orde de raadsmededeling inzake de Mobiliteitsagenda 2015-2019 en de 
interpellatie zoals vanavond, zeg maar, door u vergadering is toegelaten. Het woord is aan mevrouw… 
U bent het daarmee eens veronderstel ik? Dat is het geval. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter, dat u toch een klein beetje de rek erin wilt houden. 
Ik ga het toch niet afraffelen, dus ik denk dat ik drie minuten nodig heb. Een doorsnede van deze raad, 
GroenLinks, VVD en Roosendaalse Lijst is in de afgelopen week in de weer geweest om te komen tot 
een raadsbrede verklaring met betrekking tot de ontwikkelingen in Doel. En dat is gelukt, alle fracties 
hebben deze verklaring ondertekend. En waarmee deze verklaring vanavond inderdaad ook 
raadsbreed kan worden aangenomen. De spoedeisendheid daar heeft onze voorzitter in het begin al 
iets over gezegd. De aanleiding voor deze verklaring is het opnieuw stilleggen van kerncentrale Doel 
op 2 januari Doel I en de eerdere incidenten rondom de heropstart van de vier kerncentrales bij Doel. 
En het gaat nu even niet om de discussie voor of tegen kernenergie, want daar zullen we elkaar niet 
vinden. Maar het gaat erom dat de gemeenteraad van Roosendaal voor haar inwoners wil opkomen in 
hun vragen en zorgen rond de veiligheid rond hun eigen woonomgeving en dat is wel onze 
gemeenschappelijke deler. Geen paniek maar ook niet teveel relativering. Het juiste evenwicht zit hem 
in objectieve en zakelijke communicatie en informatie en dat willen wij voor onze inwoners opvragen. 
Daarnaast willen wij als gemeente betrokken worden in een milieueffect rapportage en zeker onze 
buurgemeente Bergen op Zoom in deze eis ondersteunen. Volgens het VN-verdrag van ESPO in 
Finland is het in het geval van grensoverschrijdende milieugevolgen voorgeschreven om inwoners en 
autoriteiten van buurlanden en dat zijn wij in dit geval te betrekken in de inspraak. En dat is tot op 
heden nog niet gebeurd. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant uit in haar antwoord van 15 
december jongstleden op een brief aan milieuvereniging Benegora haar zorg over het ontbreken van 
deze inspraakmogelijkheden met betrekking tot deze twee kernreactoren in Doel. En zij gaan daarom 
ook een concreet verzoek indienen tot inspraak bij de federale overheid van België. In onze 
gemeenschappelijke verklaring zeggen wij als gemeenteraad van Roosendaal dat zij de visie van 
gedeputeerde staten op die inspraak in de milieueffecten rapportage en hun visie op de veranderde 
maatschappelijke omgeving die ik nu even niet zal toelichten maar die in de verklaring is opgenomen 
dat wij die dus delen. En dat de gemeenteraad bovendien wil geïnformeerd worden over de status en 
veiligheid van de inwoners van Roosendaal in relatie tot Doel. Ook eisen zij dat er een 
communicatieaanpak komt waarmee inwoners objectief worden geïnformeerd over ontwikkelingen 
rond kerncentrales en de risico’s daarbij. Dan zal ik nu de motie indienen. Deze raad besluit 
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burgemeester Niederer te verzoeken met het kabinet der Nederlandse regering, Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant en andere gemeenten in West-Brabant in overleg te treden over de ontwikkelingen 
met betrekking tot de kerncentrales in Doel. In alle contacten met bewindslieden de hierboven 
beschreven visie uit te dragen en de raad over de contacten te rapporteren. De gemeenteraad te 
informeren over de status en aanpak van de veiligheid van inwoners van Roosendaal in een relatie tot 
Doel. Een communicatie aanpak op te stellen waarmee inwoners objectief worden geïnformeerd over 
ontwikkelingen rond de kerncentrales en de risico’s daarbij. Bijgevoegde verklaring, die dus in de 
bijlage bij deze motie zit, te versturen naar het college van B en W, Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant en Zeeland en de samenwerkingsgemeenten in de regio. En deze motie is ondertekend door 
alle fracties in deze raad. Dank u wel. 
 
7. C-categorie 
a. Raadsmededeling 61O-2015 Mobiliteitsagenda 2015-2019 
Dit agendapunt wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
b. Motie kerncentrale Doel 
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 21.15 uur dat is altijd de uiterlijke tijd van de 
raadsvergadering. Maar ik stel u voor dat we en dat kan wat mij betreft ontzettend snel, dat mevrouw 
Koenraad de motie “Kerncentrale Doel” indient en dat we dan de vergadering sluiten en dan komt 
volgende week aan de orde de raadsmededeling inzake de Mobiliteitsagenda 2015-2019 en de 
interpellatie zoals vanavond, zeg maar, door u vergadering is toegelaten. Het woord is aan mevrouw… 
U bent het daarmee eens veronderstel ik? Dat is het geval. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter, dat u toch een klein beetje de rek erin wilt houden. 
Ik ga het toch niet afraffelen, dus ik denk dat ik drie minuten nodig heb. Een doorsnede van deze raad, 
GroenLinks, VVD en Roosendaalse Lijst is in de afgelopen week in de weer geweest om te komen tot 
een raadsbrede verklaring met betrekking tot de ontwikkelingen in Doel. En dat is gelukt, alle fracties 
hebben deze verklaring ondertekend. En waarmee deze verklaring vanavond inderdaad ook 
raadsbreed kan worden aangenomen. De spoedeisendheid daar heeft onze voorzitter in het begin al 
iets over gezegd. De aanleiding voor deze verklaring is het opnieuw stilleggen van kerncentrale Doel 
op 2 januari. Doel I en de eerdere incidenten rondom de heropstart van de vier kerncentrales bij Doel. 
En het gaat nu even niet om de discussie voor of tegen kernenergie, want daar zullen we elkaar niet 
vinden. Maar het gaat erom dat de gemeenteraad van Roosendaal voor haar inwoners wil opkomen in 
hun vragen en zorgen rond de veiligheid rond hun eigen woonomgeving en dat is wel onze 
gemeenschappelijke deler. Geen paniek maar ook niet teveel relativering. Het juiste evenwicht zit hem 
in objectieve en zakelijke communicatie en informatie en dat willen wij voor onze inwoners opvragen. 
Daarnaast willen wij als gemeente betrokken worden in een milieueffectrapportage en zeker onze 
buurgemeente Bergen op Zoom in deze eis ondersteunen. Volgens het VN-verdrag van Espoo in 
Finland is het in het geval van grensoverschrijdende milieugevolgen voorgeschreven om inwoners en 
autoriteiten van buurlanden en dat zijn wij in dit geval, te betrekken in de inspraak. En dat is tot op 
heden nog niet gebeurd. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant uit in haar antwoord van 15 
december jongstleden op een brief aan milieuvereniging Benegora haar zorg over het ontbreken van 
deze inspraakmogelijkheden met betrekking tot deze twee kernreactoren in Doel. En zij gaan daarom 
ook een concreet verzoek indienen tot inspraak bij de federale overheid van België. In onze 
gemeenschappelijke verklaring zeggen wij als gemeenteraad van Roosendaal dat zij de visie van 
gedeputeerde staten op die inspraak in de milieueffectenrapportage en hun visie op de veranderde 
maatschappelijke omgeving, die ik nu even niet zal toelichten maar die in de verklaring is opgenomen, 
dat wij die dus delen. En dat de gemeenteraad bovendien wil geïnformeerd worden over de status en 
veiligheid van de inwoners van Roosendaal in relatie tot Doel. Ook eisen zij dat er een 
communicatieaanpak komt waarmee inwoners objectief worden geïnformeerd over ontwikkelingen 
rond kerncentrales en de risico’s daarbij. Dan zal ik nu de motie indienen. Deze raad besluit 
burgemeester Niederer te verzoeken met het kabinet der Nederlandse regering, Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant en andere gemeenten in West-Brabant in overleg te treden over de ontwikkelingen 
met betrekking tot de kerncentrales in Doel. In alle contacten met bewindslieden de hierboven 
beschreven visie uit te dragen en de raad over de contacten te rapporteren. De gemeenteraad te 
informeren over de status en aanpak van de veiligheid van inwoners van Roosendaal in een relatie tot 
Doel. Een communicatie aanpak op te stellen waarmee inwoners objectief worden geïnformeerd over 
ontwikkelingen rond de kerncentrales en de risico’s daarbij. Bijgevoegde verklaring, die dus in de 
bijlage bij deze motie zit, te versturen naar het college van B en W, Gedeputeerde Staten van Noord-
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Brabant en Zeeland en de samenwerkingsgemeenten in de regio. En deze motie is ondertekend door 
alle fracties in deze raad. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Versta ik het goed dat mevrouw Koenraad u aller 
woordvoerster was op dit punt? Dat is, dat is het geval. Ik zal uiteraard als portefeuillehouder handelen 
conform uw motie naar inhoud en strekking. U heeft het misschien wel expliciet gevraagd, maar ik 
denk dat het goed is dat we hem ook even nog cc toesturen naar Minister Jambon. Dan heeft hij ook 
de tekst zoals hij straks volgende week met mevrouw Schulz-van Hage spreekt dan zijn ze gelijk 
geïnformeerd. Dan gaan wij de motie in stemming brengen. Ik neem aan dat niemand behoefte heeft 
aan een stemverklaring vooraf, want het verhaal is duidelijk. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze 
motie? Die krijgt dan officieel motie nummer 2, omdat we een eerdere motie hadden inzake de 
kerncentrale Doel. Wie is voor deze motie? Voor deze motie daar bent u allen voor. Bij unanimiteit 
aanvaard.  
 
c. Interpellatie 
Dit agendapunt wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik sluit de raadsvergadering dan kunnen we door met de 
Commissie en volgende week starten we met de twee nog openstaande punten van vanavond. De 
vergadering is gesloten.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.20 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
21 januari 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


