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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 15 JUNI 2017 
 

 

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 8 juni 2017 
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 34 Benoeming lid Rekenkamercommissie West-Brabant 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 35 Begrotingen 2018 Gemeenschappelijke regelingen ERRATUM 
 
7. C-CATEGORIE 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

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

Poppel, wethouders. 

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

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

(SP). 

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

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

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

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

Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP),  C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), B. Missal (SP), R. Niehot (Roosendaalse 

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

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

 

Afwezig: dhr.  M.A.K. van Heumen (SP), dhr. C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst). 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur de raadsvergadering is geopend. Ik heet u 
allemaal van harte welkom. Afwezig vanavond hebben zich gemeld de heren Hoendervangers van de 
Roosendaalse Lijst en Van Heumen van de fractie van de SP. En mevrouw Frijters fractie VVD komt 
wat later.  
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2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de raadsagenda. Kan het zo vanavond wat betreft de 
agenda en volgorde en zo? Dat is het geval. Dan gaan wij dat zo doen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 8 juni 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van u raad 
van 8 juni. Er zijn bij de griffie geen amendementen op de besluitenlijst binnengekomen. Mag ik ervan 
uitgaan dat u kunt instemmen met wat daar staat? Iedereen akkoord? Conform. 
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4, de schriftelijke vragen. Er staan er 24 uur van tevoren nu geen 
aangemeld. Er zijn vanmiddag nog wat antwoorden verstuurd. En de heer Van der Aa heeft in elk 
geval even aangegeven dat inzake zijn vragen over de koopwoningen Titus Brandsmastraat om daar 
in de eerstvolgende raadsvergadering in het kader van nadere vragen op dat u dan daarop nog wilt 
terugkomen. Ja? Oké. Hou dat zelf in de gaten. Dan gaan we dat zo doen. Ja. Voor de rest op 
agendapunt 4 niets te beleven.  
 
 5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 34 Benoeming lid Rekenkamercommissie West-Brabant 
De VOORZITTER: Agendapunt 5, benoeming lid Rekenkamercommissie West-Brabant wil een uwer 
desondanks een stemverklaring afleggen. Bent u allen conform met betrekking tot de benoeming van 
het desbetreffende lid? Dat is het geval. Dan is dat aldus bij hamerslag besloten. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 35 Begrotingen 2018 Gemeenschappelijke regelingen ERRATUM 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, het voorstel over het indienen van zienswijzen/bedenkingen inzake 
de begrotingen van de verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen. Een behoorlijk aantal. Wie 
van u wenst daarover in eerste termijn het woord? Ik moet de dinges aanzetten, de microfoon. Ik heb 
er vier genoteerd. Ik begin bij de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. Ga uw gang. En u weet 
het, vijf minuten eerste termijn, drie minuten tweede termijn. Net als anders.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Er is een duidelijke balans tussen realiteit enerzijds 
en geloofwaardigheid aan de andere kant nodig om een stadsbestuur te laten functioneren. Een 
natuurlijk evenwicht die de belangen van  Roosendaal moet waarborgen, zowel binnen als buiten 
onze gemeentegrenzen. Elke vorm van onbalans verzwakt ons stadsbestuur en onze externe relaties. 
En de VLP heeft zoals u weet een zeer sceptische houding ten opzichte van intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Het belang van onze eigen gemeente gaat namelijk voor op die van 
andere. Het belang van onze eigen gemeente is belangrijk en daardoor ontstaat er natuurlijk wel een 
hellend vlak tussen die samenwerkingsverbanden onderling. Daardoor is het van uiterst groot belang 
dat onze stadsbesturen in regionaal verband ervoor zorgt dat Roosendaal haar positie en belangen 
veilig weet te stellen en invloedrijk en gezaghebbend opereert. In samenwerkingsverbanden van meer 
dan 15 gemeenten wordt het al wat lastiger of laat ons stellen een enorme uitdaging om dat belang te 
dienen. Echter een samenwerkingsverband Werkplein Hart van West-Brabant met 6 gemeenten met 
een uitvoeringsbudget van ruim 80 miljoen euro waarvan Roosendaal een belang heeft van 44 % 
maar slechts eenderde stemrecht is van uiterst essentieel belang dat wij onze belangen als 
Roosendaal weten te dienen. Dat we invloedrijk zijn, gezaghebbend opereren. Kortom, 
geloofwaardigheid. En wanneer in dit samenwerkingsverband Werkplein de door Roosendaal 
afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur de Begroting 2018 dus onder ogen krijgt dan moet deze die 
Begroting natuurlijk controleren. Vragen stellen aan de dagelijkse leiding van het Werkplein, zorgen 
uiten en in het ergste geval de Begroting opnieuw laten opstellen. Een Dagelijks Bestuur beschikt over 
een ambtelijk apparaat niet alleen van z’n eigen gemeente maar ook dat van het 
samenwerkingsverband. Hij stuurt directies aan en is volledig van ins en outs op de hoogte. U hebt 
gezag, aanzien, u bent invloedrijk, u handelt adequaat en consequent. Wanneer u dan als wethouder 
het eigen college op 18 mei 2017 deze Begroting voorschotelt voorziet u dat van een advies. U kan 
uitleggen waarom deze Begroting er zo uitzien dat een oplopend meerjarig tekort van miljoenen euro’s 
niet aan je voorbij is gegaan, je zegt dat je ons belang van Roosendaal voor de 44% van die rekening 
niet uit het oog hebt verloren, je geeft aan welk ultimatum je de directie hebt gegeven, welke 
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maatregelen er zijn gesteld om toch met deze Begroting te kunnen instemmen. U verzocht het college 
akkoord te gaan met die Begroting en uw collega wethouders waren overtuigd van uw handelen. Dat u 
de regionale coalitie hebt gebouwd en weet hoe de hazen lopen. U bent toch in touch met de realiteit, 
waakt over uw geloofwaardigheid. Op 6 juni 2017 het stormt buiten wolkenvelden en onheilspellend 
onweer wordt verwacht u zit met elkaar op de hei en het college heeft ook de krant gelezen. De 
gemeenteraad van Rucphen laat geen spaan heel van de gepresenteerde Begroting. De Rucphense 
wethouder ligt zwaar onder vuur van alle partijen krijgt hij een ultimatum aan zijn broek. Nog een keer 
een onverwachts tekort en wij draaien de geldkring voor het Werkplein dicht. Die 6 juni dreunt nog na 
in uw hoofd. Uiteraard, want u bent toch goed geïnformeerd? U hebt een breed netwerk? U verdedigt 
onze belangen? U heeft uw eigen college toch overtuigd om in te stemmen? Hoe kan een wethouder 
dit de Rucphense raad nu dit niet uitleggen? Nee, precies drie weken later op diezelfde hei draait het 
college ineens 180˚ en wijst een Begroting alsnog af. Als enige partner in de samenwerking wijst u 
hem af. Ineens, plotseling. U dient de gemeenteraad uit te leggen waarom u over een identiek voorstel 
twee totaal verschillende besluiten neemt in drie weken. U bent namelijk door de gemeenteraad 
aangesteld om namens ons beslissingen te nemen. U dient aan ons verantwoording daarover af te 
leggen en rekenschap te geven van uw handelen. De gemeenteraad is namelijk het hoogste orgaan 
binnen deze gemeente en dat brengt altijd vertrouwen met zich mee. Als wij u vragen om rekenschap 
te geven dan moet uw uitleg waarheid zijn. Niet antwoorden op die verantwoordingsvraag is een 
kamikaze actie.  Door verhaaltjes te verzinnen maakt u het alleen maar erger. 
1. U heeft de raad vorige week op herhaaldelijk verzoek geen rekenschap gegeven over het gebruik 
van de door ons aan u gegeven mandaat.   
2. U heeft de raad een verhaal opgehouden waar niets van deugt dat rammelt aan alle kanten en 
geen enkele fractie nam vorige week genoegen met die flauwekul. Alle fracties gaven aan op de 
Commissievergadering nog eens goed op zich te laten inwerken. Dat is veelzeggend.  
3. De regionale krant schrijft voor iedereen om te lezen dat uw geloofwaardigheid is aangetast. 
En 4 daarnaast weet u ons te informeren of wist de krant ons te informeren dat het Werkplein 
verbaasd is over het nieuwe collegebesluit en natuurlijk het gesprek met Roosendaal graag aangaat.  
Voorzitter, dat is niet de realiteit waarin wij verkeren. Daarmee is schade berokkend en is het aanzien 
van Roosendaal in regioverband ernstig verzwakt. Dit terwijl een onheilspellend groot tekort boven ons 
hoofd hangt waar de komende maanden aan gewerkt moet worden. En dan kunnen we niet anders 
concluderen dat de balans tussen realiteit en geloofwaardigheid in ieder geval zoek is. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik geef het woord aan meneer Emmen van de 
fractie van D66. De heer Emmen kleedt zich aan voor de luisteraars thuis. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik ben me ervan bewust dat de raadsvergaderingen ook 
opgenomen worden. Zoals wellicht te verwachten valt zal de termijn van D66 Roosendaal zich richten 
op het dossier Werkplein Hart van West-Brabant. Met stijgende verbijstering en teleurstelling heeft 
D66 Roosendaal deelgenomen aan de Commissievergadering van vorige week. Een Commissie 
waarin een raadsbrede oproep ontstond op toelichting, verduidelijking en uitleg van wethouder 
Verbraak over de tot nu toe ruimschoots onvoldoende verklaarde draai van het college inzake de 
Begroting van het Werkplein, zowel coalitie als oppositie heeft zich vorige week bijzonder kritisch geuit 
over deze gang van zaken. Niet in de minste plaats de heer Van Ginderen van het CDA en de heer 
Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst respectievelijk leden van de eigen partij van de 
wethouder en van de grootste coalitiepartij van deze raad. Ook zij hebben zich zeer kritisch opgesteld 
en zeer terechte vragen gesteld, maar tot nog toe geen antwoorden zijn gekomen. Het proces zoals 
het tot nu toe doorlopen is heeft D66 Roosendaal ernstig teleurgesteld ons vertrouwen in wethouder 
Verbraak en daarmee in het college is ernstig geschaad. Het sterke gevoel dat het eerlijke en 
volledige verhaal niet gedeeld is met de Commissie en daarmee met de inwoners van onze gemeente 
is in de tussentijd eerder toegenomen dan afgenomen. Dit druist volledig in tegen misschien wel de 
belangrijkste kernwaarden van D66 transparantie van bestuur. En daarmee is D66 Roosendaal van 
mening dat het college bij monde van wethouder Verbraak de inwoners van Roosendaal tekort doet. 
Wij zijn zeer teleurgesteld in deze gang van zaken. Het is belangrijk hierbij op te merken dat dit wat 
D66 betreft in het geheel geen aanval is op de persoon Hans Verbraak. De persoon Hans Verbraak 
vind ik namelijk een vriendelijke man waar een goed gesprek mee te voeren valt. Het is echter wel een 
aanval op het handelen van wethouder Verbraak op dit dossier. Omdat D66 nog altijd ten zeerste 
hoopt dat de raad vanavond antwoorden zal krijgen stellen wij de volgende vraag. Is wethouder 
Verbraak geadviseerd of onder druk gezet door de overige leden van het college om te komen tot de 
welbekende draai? Zo ja, op welke manier en waarom pas enkele dagen voor de 
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Commissiebehandeling? Is wethouder Verbraak tijdig en volledig geïnformeerd door zijn ambtenaren 
en hebben zij hem geadviseerd om te draaien? Zo ja, op welke manier en waarom pas enkele dagen 
voor de Commissiebehandeling? Op de volgende vragen heeft D66 Roosendaal tijdens de 
Commissievergadering nog geen antwoord mogen krijgen. Waarom kiest wethouder Verbraak ervoor 
de Begroting in haar volledigheid af te wijzen en niet om een drukmiddel te introduceren zoals 
aangenomen is in de gemeenteraad van Rucphen om geen enkele begrotingsmutatie meer te 
accepteren. En tot slot enkele vragen die enige inleiding behoeven. Tijdens de Commissievergadering 
gaf wethouder Verbraak aan dat hij had verwacht dat de raad kritisch zou zijn in de eerste termijn 
maar in de tweede termijn zich wel achter zijn uitleg zou voegen. Hoe dacht wethouder Verbraak de 
raad te overtuigen wanneer hij de vragen uit de raad niet of niet volledig kon beantwoorden? Tenslotte 
een vraag die wellicht in het verlengde ligt van een vraag die de heer Schijvenaars tijdens de 
Commissiebehandeling waarin de heer Schijvenaars vroeg of de wethouder Verbraak spijt heeft van 
zijn handelen gesteld heeft. Gelooft wethouder Verbraak zelf in het verhaal dat wij een hoger 
uitgevallen Begroting van het Werkplein af moeten wijzen omdat de gemeente Roosendaal een hoger 
ambitieniveau heeft? Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Het woord is aan de heer Schijvenaars van de fractie 
van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Voorzitter, de Nieuwe Democraten hebben haar standpunt gewijzigd in de 
Roosendaalse variant van House of Carts is het ook nu weer anders dan het lijkt. De afgelopen week 
hebben wij nieuwe informatie ontvangen dat het DB Werkplein met de heren Zwiers, Verbraak en 
Aarts de voorgestelde Begroting van de heer Kurvers uit en te na hebben besproken. We hebben ook 
informatie dat tijdens de collegevergadering B en W van 16 mei alle relevante informatie is gedeeld, 
besproken en akkoord bevonden. Dat laatste blijkt ook uit de B en W-besluitenlijst. De extra 
toestroming van onder andere statushouders vergt simpelweg extra budget. En als samenwerkende 
gemeenten moet gelden samen uit en samen thuis. Collegialiteit en geloofwaardigheid geldt ook bij 
een gemeenschappelijke regeling zoals het Werkplein. En laten we beseffen dat de geloofwaardigheid 
van Roosendaal op het spel staat bij deze en andere gemeenschappelijke regelingen. Vraag aan de 
wethouder kloppen deze feiten. En toen de wethouder vorige week door zijn collega’s volledig in de 
steek werd gelaten is hij door alle fracties en zelfs door zijn eigen CDA-fractie keihard bevraagd en 
bleef hij ternauwernood overeind. Ook wij vinden dat de wethouder het heel slecht deed en we 
hebben toen aan hem gevraagd of hij spijt had. En wij bedoelden spijt over zijn optreden en geen spijt 
over de ontstane consternatie. Wij vonden toen en vinden nu dat een Motie van Afkeuring het minste 
is wat de wethouder verdient. Vraag aan de wethouder heeft hij spijt en waarover heeft hij spijt. En 
terug naar het dossier Werkplein. Wat is gebeurd tussen de collegevergadering van 16 mei en 6 juni? 
Wat is er gebeurd tijdens de heisessie van B en W waar vooral gesproken werd over de Kadernota en 
het Burgerakkoord. Wij denken dat het college begon te beseffen dat de financiën veel minder 
rooskleurig zijn dan de hele tijd is volgehouden. Immers toen de raad november vorig jaar koos voor 
het Burgerakkoord was dat gebaseerd op de keiharde uitspraak van wethouder Theunis dat er 
structureel jaarlijks 5 miljoen of meer beschikbaar was. Dezelfde wethouder moest in mei dit jaar 
toegeven dat er helemaal geen geld is voor het Burgerakkoord zoals blijkt uit het financiële overzicht 
van 22 mei. Wie houdt nu wie voor de gek? Vraag aan de wethouder kloppen deze feiten dat er voor 
het Burgerakkoord geen geld is en dat het wellicht de aanleiding was om ook nu te kijken naar de 
Begroting Werkplein waar miljoenen euro’s tekorten moeten worden afgedekt. Vervolgvraag aan de 
wethouder wat is de betekenis van het afwijzen van de Begroting en betekent dit dat Roosendaal haar 
afdracht kan opschorten of zelfs kan weigeren te betalen. En wat betekent dit voor het op orde 
brengen van de Kadernota. Denkt de wethouder dat de Provincie als toezichthouder zomaar akkoord 
zal gaan met het opnemen van een stelpost van enkele miljoenen wetende dat Roosendaal 
uiteindelijk toch zal moeten betalen. Wij denken dat wethouder Verbraak oorspronkelijk en inhoudelijk 
het juiste standpunt heeft ingenomen en verwoord in de eerste zienswijze en dat tegen beter weten in 
en onder druk van het motorblok Roosendaalse Lijst-VVD behalve de gemeenteraad maar ook de 
Roosendaalse bevolking op het verkeerde been wordt gezet. Er is geen geld voor het Burgerakkoord 
en de rekening voor het Werkplein zal uiteindelijk betaald moeten worden. Een vraag aan wethouder 
Verbraak: Waarom laat hij zich lenen voor deze politiek van zand in de ogen strooien? Vindt de 
wethouder dat binnen het college van B en W sprake is van collegiaal bestuur en dat men solidair is 
met elkaar? Binnenkort staat op de agenda de milieustraat 2.0 en afschaffen leges. Pikant erbij is dat 
het college stelt dat voor de financiering hiervan dekking gezocht moet worden in het Burgerakkoord. 
Er was geen geld en er is geen geld. Hoe kan het college dan toch zo’n suggestie doen. Graag een 
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reactie van wethouder Theunis in deze. Voor de Nieuwe Democraten lijkt het er steeds meer op dat 
wethouder Verbraak geslachtofferd wordt door de overige leden van B en W en vragen ons af of dit 
nog een werkbare situatie is. Vorige week was het opvallend hoe met name de Roosendaalse Lijst en 
de VVD helemaal los gingen op de wethouder. Al met al lag het in de reden dat de coalitie een Motie 
van minimaal Afkeuring zou indienen. Waarom gebeurt dat niet? En bij ons ontstaat steeds meer de 
indruk dat de regie is gevoerd om wethouder Verbraak maar ook de persoon Verbraak maximaal te 
beschadigen, zodat hij als aangeschoten wild tot aan de volgende verkiezingen een welkome 
bliksemafleider is voor de  rest van het college. Wij vragen ons af waarom en is dit nu het voorbeeld 
van collegiaal en solidair bestuur? Wordt Roosendaal hier beter van? Ik kom aan een afronding. Wij 
vragen aan de wethouder waarom hij koste wat het kost wil blijven zitten. Waarom laat hij zich zo 
ongelooflijk piepelen door het college van B en W. En hoe denkt de wethouder nog geloofwaardig te 
kunnen functioneren? Zo dadelijk komt wethouder Verbraak met zijn eerste termijn en dat zal  meer 
een verklaring zijn waarin hij diep door het stof zal gaan, alle klappen moet incasseren. En wij vragen 
ons af dan waarom. En is het zijn verklaring of leest hij slechts voor. En wij verwachten, blijkt nu ook,  
dat de coalitiepartijen slechts een tweede termijn pakken. En dan vervolgens knarsetandend het 
excuus van de wethouder accepteren. Voorzitter, de Nieuwe Democraten vinden de heer Verbraak 
absoluut een aardige vent. We hebben hem nooit kwaad horen spreken over zijn collega’s. Hij is 
collegiaal en solidair. Wethouder Verbraak vinden wij vanaf het begin een goedwillende bestuurder 
met helaas te weinig vaardigheid en ervaring om wanneer het nodig is knopen door te hakken. Het 
zogenaamde Peter Principle lijkt volledig van toepassing te zijn. 
 
De VOORZITTER: Rondt u af? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik ga afronden, voorzitter. Nog een alinea. Wij geven wethouder Verbraak 
graag in overweging en de ruimte om tot een voor alle partijen gedragen conclusie te komen. En tot 
slot wij vinden wel dat het ongepast is om wethouder Verbraak als enige te slachtofferen. Ja, hij heeft 
vorige week buitengewoon zwak geacteerd maar dat was wel namens het voltallige college wat weinig 
collegiaal en solidair is geweest. Een Motie van Afkeuring richting het voltallige college lijkt  ons 
daarom zeker van toepassing zeker nu bekend is wat voor regie er allemaal in is gevoerd, voorzitter. 
De Roosendaalse variant van het House of Carts is een kaartenhuis en er hoeft maar een kaart om te 
vallen of alles stort in.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik ga naar meneer Yap van de fractie van de 
Partij van de Arbeid. Ik dacht dat ik door had gekregen dat u het woord had gewenst. Toch? Ja. 
 
De heer YAP: Voorzitter, heeft de gemeenteraad voldoende grip op verbonden partijen? De PvdA is 
van mening dat wij als gemeenteraad steeds beter in staat worden gesteld om het werk van de 
diverse verbonden partijen, de gemeenschappelijke regelingen te beoordelen. Het voorliggend 
raadsvoorstel waarin er over het algemeen goed voorbereidend werk is geleverd om een zienswijze 
mee te geven ten aanzien van de financiële stukken en bijvoorbeeld het beleid van de 
Omgevingsdienst, de veiligheidsregio en de WVS kunnen wij op bijna alle punten instemmen. Wellicht 
zelfs op alle punten. De gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant sprong voor 
ons eruit. En zowat alle fracties in de Commissie van vorige week waren helder, de boodschap was 
eensgezind. Ten aanzien van het Werkplein lijkt het college van B en W en meer in het bijzonder de 
portefeuillehouder volledig de weg kwijt te zijn. Dit betreuren wij zeker nu dit voor ons een belangrijk 
onderwerp is. Bij het Werkplein hebben wij immers een belangrijke opdracht een belangrijke taak 
neergelegd, onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen, informeren en adviseren over zaken als 
armoede, inkomensondersteuning en het oplossen van schulden. Maar bovenal om mensen aan het 
werk te krijgen die nu de gemeente nodig hebben als vangnet. Over het bestuurlijk en politiek 
handelen waren de verschillende politieke partijen de diverse fracties helder. U heeft onze 
opmerkingen in de Commissie gehoord, ik heb opmerkingen gehoord van het CDA, het was tobben, 
geen grip. Ik heb opmerkingen gehoord van de Roosendaalse Lijst geen zelfreflectie bij de wethouder. 
De handelswijze was onverklaarbaar, wil horen hoe het daadwerkelijk zit. VVD nam de term 
mismanagement in de mond en we krijgen geen antwoorden. En de SP gaf aan de handelswijze is 
niet werkbaar. Het college van B en W heeft immers gerommeld met het raadsvoorstel, met de 
zienswijze op de stukken ten aanzien van het Werkplein. Van het instemmen met de stukken naar het 
niet instemmen met de stukken zonder deugdelijke onderbouwing en uitleg. De wethouder gaf in de 
Commissie aan dat hij de commotie begreep en het handelen van het college, het handelen van de 
portefeuillehouder zelf zou uitleggen. Voorzitter, de PvdA wacht echter nog steeds op deze uitleg. De 
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PvdA wacht nog steeds op een uitleg van dit college van wethouder Verbraak welk inzicht heeft geleid 
om opeens nu niet meer in te stemmen met de stukken, de Begroting 2018 en de gewijzigde 
Begroting 2017 van het Werkplein. Het verhaal in de Commissie door de wethouder overtuigde 
geenszins, welgeteld meer dan 25 interrupties waarin partijen vroegen om een uitleg maar die niet 
kregen van dit college, van de verantwoordelijk wethouder. Wij menen dat de gemeenteraad recht 
heeft op de uitleg van de ommezwaai van dit college. Daarmee is niet alleen de politieke 
geloofwaardigheid van de portefeuillehouder het meest bij gediend maar bovenal moeten wij erop 
kunnen vertrouwen dat ons Dagelijks Bestuur, dit college de juiste beslissingen neemt voor onze 
gemeente voor onze inwoners. Zonder uitleg blijft het voor de PvdA dan ook zeer moeilijk om ons 
werk te doen als raadslid om dit college te controleren en over de voorliggende raadsvoorstellen de 
juiste besluiten te nemen. Wij betreuren het ten zeerste dat deze uitleg, ik herhaal het nogmaals, niet 
is gekomen. Voorzitter, tot slot in deze eerste termijn zijn we uiteraard ook benieuwd naar de politieke 
kwalificaties van onze collega’s in de gemeenteraad. Verbazend dat partijen als CDA en 
Roosendaalse Lijst nu in eerste termijn niet het woord blijken te willen voeren. We vragen toch 
nogmaals een, we doen toch nogmaals een dringend beroep op ze om dat toch te doen. U heeft 
allemaal de inwoners van de gemeente Roosendaal voorgehouden dat u het debat in de Commissie 
op zich laat inwerken en dan past het hier om keurig in eerste termijn het college moet immers uw 
standpunt weten, te verantwoorden wat u van dit dossier vindt en welke kwalificaties u meegeeft 
richting college. En bovenal wat u vond van het optreden van de portefeuillehouder welke 
consequenties verbindt u hieraan. Voorzitter, het lijkt ons handig dat ook alle partijen dit delen gelet op 
de agendering vanavond en vooralsnog houden we het hierbij in eerste termijn. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel is een hele verzameling van 
begrotingen van gemeenschappelijke regelingen waar we als gemeente aan meedoen. En dat is een 
ongelooflijk complex verhaal aan het worden langzaam maar zeker. Eigenlijk zei meneer Yap ook al 
zoiets zojuist. Als we adviezen mogen gaan meegeven voor een nieuwe gemeenteraad na maart 
2018 dan zal misschien eens iemand een balletje moeten gaan opgooien over iets als permanente 
hoorzitting of zo om daar een beetje controle op te blijven houden. Want wat is er nu dus ook gebeurd 
het Werkplein een van onze samenwerkingsovereenkomsten daar zit een Begroting aan vast voor 
volgend jaar die echt, nou ja onze fractie heeft vorige week al gezegd ons deed het denken aan een 
bodemloze put. Daar gaat wel heel veel geld in nu. Dat op zich daar hebben wij een mening over dat 
is een. Maar het college had er ook een mening over, namelijk even in mijn woorden vervelend maar 
het zit wel goed. En sinds vorige week heeft het college een andere mening daarover namelijk we 
vinden dat helemaal niet goed. En dat is het punt. Daarom is er zoveel onrust hier in deze 
gemeenteraadsvergadering omdat we eerst van het college te horen krijgen het is oké. En dan krijgen 
we van het college te horen het is niet oké. Dan is het logisch dat zo’n beetje alle fracties vorige week 
gevraagd hebben waarom bent u van mening veranderd en daar kwam dus geen antwoord op. Of in 
ieder geval er kwam niet het antwoord waar ik geloof dat ook maar een raadslid door overtuigd werd. 
De VVD, voorzitter, is van mening dat er hier sprake is van een geldverslindend project. Daarom zijn 
wij het wel eens met de nieuw ontstane mening van het college, de nieuwe mening het is niet oké dat 
is onze mening. Maar als we vragen waarom bent u van mening veranderd komt er geen antwoord. 
Waarom, voorzitter, is het college van mening veranderd. We vinden het ernstig, de VVD vindt het 
ernstig als ze een raadsvoorstel als ze een voorstel van het college door ons ingestemd moet worden, 
maar we weten niet waarom er iets aan de hand is. We kunnen het niet begrijpen en als er geen uitleg 
op komt dan kan dus de VVD ook niet instemmen met het raadsvoorstel. Zo simpel is het, wordt het 
niet uitgelegd dan kunnen we niet instemmen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het Werkplein een geldverslindend 
project. Waarom? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dit zijn de woorden uit onze bijdrage van vorige week. Als dat 
het debat is wat de heer Schijvenaars had willen voeren had hij dat vorige week moeten doen. We 
gaan hier nu vanavond spreken over de antwoorden op de vraag die de raad aan het college gesteld 
heeft. Ik heb duidelijk aangegeven wat de mening van de VVD is. Ik heb heel duidelijk aangegeven als 
wij aan het eind van deze avond niet begrijpen waarom het college van mening verandert kunnen we 
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dus simpelweg niet instemmen met het raadsvoorstel. Maar dit is echt een debat dat had u vorige 
week moeten gaan uitproberen, want daar zijn we nu niet voor bij elkaar.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de VVD vindt het een geldverslindend project het feit dat er 
miljoenen extra nodig zijn is vooral een gevolg van de toevloed van extra statushouders dat is een 
wettelijke taak die wij met elkaar moeten vervullen. Vindt de VVD-fractie dan dat zij niet meer zich 
verplicht hoeven te voelen om wettelijke taken te vervullen en dat zij dan statushouders maar ergens 
het bos in sturen? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter en nu gaan we daar dan een debat over asielzoekers en 
statushouders van maken, althans als het aan de Nieuwe Democraten ligt. De VVD wil antwoord op 
de vraag waarom is het college van mening veranderd. Dat is het debat waarvoor ik hier naar deze 
microfoon ben gelopen. Het andere moet u doen als we het over statushouders hebben, als we het 
over asielzoekers hebben of u had het vorige week moeten doen.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de heer Van den Beemt verwijt net de heer Schijvenaars dat debat had u in 
de Commissie moeten voeren. U wil vanavond antwoord van de wethouder, maar voorzitter daar 
hebben we twee uur in de Commissie over gesproken. We vormen onze mening in de Commissie om 
vanavond besluiten te nemen. Vindt u het niet vreemd dat dan in de Commissie dat antwoord van de 
wethouder niet is gekomen en welke consequentie verbindt u daaraan. Het enkel niet instemmen met 
dit voorstel? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, wij vonden het inderdaad vreemd dat daar geen antwoord 
kwam vorige week. Wij vonden het vreemd dat er geen antwoord kwam op de vragen van u, van de 
andere partijen, op onze vraag, keer op keer kwam er geen antwoord. Dat is vreemd. Maar ja daar 
kan ik helemaal niets mee met vreemd. Ik kan geen motie van vreemdheid gaan schrijven of iets 
dergelijks, dus het lijkt me tamelijk gebruikelijk om als je een collegevoorstel niet begrijpt om er dan 
tegen te stemmen. Dus als u dat niet ernstig vindt ja dat is dan voor uw rekening.  
 
De heer YAP: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, nog een keer. Ja. 
 
De heer YAP: Volgens mij hebben wij als taak juist om besluiten te nemen en tegen te stemmen kan 
een besluit zijn. Maar had de VVD dan niet kunnen volstaan met een amendement om het 
oorspronkelijke voorstel zoals dat voorlag gewoon aan te nemen. Want volgens mij had de VVD geen 
enkele termijn in de Commissie genomen als het voorliggende oorspronkelijke raadsvoorstel hier 
vanavond nog steeds op de agenda stond.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, de ironie van heel die kwestie hier is dat wij het eens zijn met 
de nieuwe mening van het college. Alleen wij willen weten waarom het college van mening veranderd 
is. Ja. En dan ga ik natuurlijk niet een amendement indienen om de oude mening van het college op 
papier te zetten waar ik het niet mee eens was. Dat zou pas raar zijn.  
 
De VOORZITTER: Goed, nog steeds interruptie want het wordt wel een termijntje. Nou ja, de heer 
Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. U geeft net aan dat u eigenlijk toch nog wel een 
antwoord verlangt. Ik denk dat u en hopelijk bent u dat met mij eens wij zijn niet de enigen die een 
antwoord verlangen natuurlijk. Ik denk dat in het samenwerkingsverband onze partners daar ook heel 
graag dat antwoord willen verlangen. Vindt u niet dat dat onze positie zou kunnen schaden als daar 
nou niet echt een antwoord op komt na het debat van vorige week. Want onze positie is wel heel 
belangrijk want als u het mismanagement vindt wilt u ook dat het morgen door Roosendaal 
gemanaged wordt neem ik aan.  
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De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nee, ik geloof niet dat onze positie heel erg beschadigd wordt als er een 
antwoord gaat komen op deze vraag en ook niet als er geen antwoord gaat komen op deze vraag. 
Maar onze fractie die vindt het heel belangrijk dat er een antwoord komt op deze vraag en volgens mij 
iedereen hier. Dus het gaat niet over wat er buiten de grenzen van Roosendaal gebeurt, het gaat 
erover wat er hier gebeurt.  
 
De heer VAN GESTEL: Dus, voorzitter, eigenlijk hoor ik u goed als u zegt ik heb graag antwoord op 
de vraag maar wat het antwoord ook is ja u bent geloofwaardig, u bent serieus te nemen. Wat het 
antwoord ook is maakt mij niet veel uit we zouden graag een antwoord willen is dat dan wat u zegt.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nee in de verste verte niet.  
 
De VOORZITTER: Er ontstaat wat semantiek wat niemand meer begrijpt… 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, ja voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat het handig is dat u het antwoord gaat aanhoren van de wethouder. 
 
De heer VAN GESTEL: Uiteraard, voorzitter, wellicht dat is misschien handig… 
 
De VOORZITTER: Dat is het… 
 
De heer VAN GESTEL: De heer Van den Beemt blijkbaar is niet duidelijk vanavond. 
 
De VOORZITTER: Ja, dit is zijn antwoord daar moet u het mee doen. Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Helaas. 
 
De VOORZITTER: Ja oké, dat was uw termijn? Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat was inderdaad mijn termijn. Dus 
samengevat als wij niet begrijpen waarom het college van mening verandert dan gaan we een 
raadsvoorstel niet steunen. En als dat voor iemand te ingewikkeld is nou ja goed dat is dan maar zo. 
Maar ik begrijp het wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik heb nu geen anderen meer in eerste termijn genoteerd. Heb ik 
dat goed gezien? Dat heb ik goed gezien. Dan is het antwoord nu in eerste aanleg door wethouder 
Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, terugkijkend op de vorige Commissievergadering… Terugkijkend op 
de vorige Commissievergadering besef ik dat het proces en de argumentatie voor de aanpassing van de 
zienswijze Begroting Werkplein door mij niet goed is aangepakt. Mijn oprechte excuses hiervoor. Dit had 
anders gemoeten. Tijdens de vaststelling van de Begroting van het Werkplein in het DB had ik niet 
voldoende scherp dat deze niet aansluit bij de economische ambities voor Roosendaal. Dit werd vooral 
helder tijdens de collegedagen, vorige week. Het college sprak toen intensief door over de Kadernota en 
de trends en ontwikkelingen voor Roosendaal de komende jaren. Onze visie… 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars? De heer Schijvenaars, interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank dat de wethouder excuses maakt. De wethouder zegt nu dat 
tijdens het DB overleg hem niet bekend was dat de ambities van Roosendaal voldoende aansloten bij 
datgene wat in de Begroting stond. De feitelijke vraag zou moeten zijn was wethouder Verbraak in het 
DB bij het Werkplein op de hoogte van de financiële tegenvallers die ermee gemoeid waren. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 15 juni 2017     pagina 9 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, wat zou het toch fijn zijn als de heer Schijvenaars nou eens even de tijd 
nam om te luisteren en hetgeen wat ik zeg even op hem laat inwerken. En dan kunt u voor mijn part 300 
keer naar die interruptiemicrofoon lopen maakt mij niet uit, de voorzitter is de baas. Maar luister nou 
even goed voordat u in interruptie klimt misschien ga ik nog een aantal dingen zeggen die u 
geruststellen meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de vraag is heel eenvoudig. Was wethouder Verbraak bij het DB-
overleg op de hoogte van het feit dat er miljoenen tegenvallers waren. Dat antwoord is een heel simpel  
ja of nee.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik herhaal tijdens de vaststelling van de Begroting van het Werkplein in 
het DB had ik niet voldoende scherp dat deze niet aansluit bij de economische ambities die ik natuurlijk 
ken voor Roosendaal. Onze visie op de ontwikkeling en uitgaven van de BUIG-middelen en de hieraan 
gerelateerde bedrijfsvoeringskosten leiden tot een andere Begroting dan die het Werkplein hanteert. Dit 
is de reden dat wij u op het laatste moment een aangepaste zienswijze voorleggen. Zodat de meest 
realistische verwachtingen van de arbeidsmarkt in de Begroting kunnen worden verwerkt. Voorzitter, dat 
was aan de orde. Als ik kijk naar de vragen die gesteld zijn dan kan ik heel gemakkelijk refereren aan 
deze verklaring die ik nu aan u verteld heb. Voorzitter, als ik dan vragen hoor bent u onder druk gezet? 
Helemaal niet. Voorzitter, ik ga altijd goed voorbereid naar vergaderingen en wij hebben een collegiaal 
bestuur. En kijkt u maar naar hetgeen wat dit college presteert. Dan denk ik dat er heel veel en ik 
benadruk heel veel goede dingen gebeuren. En af en toe dan moet je even terugkomen op een eerder 
genomen besluit als dat in het belang is van Roosendaal en haar inwoners en dat is hier gebeurd. 
Voorzitter what if, dat is een vraag die gesteld werd door de Nieuwe Democraten. Als u vandaag 
akkoord gaat stemmen wij tegen de Begroting van het Werkplein, die komt straks in het AB over een 
aantal weken. In die tussentijd ga ik uiteraard nog in overleg met mijn collega’s, ik heb hen de stukken 
toegestuurd en zullen we zien wat dan gebeurt. Als Roosendaal als enige tegenstemt, wij nemen een 
stelpost op 2018 blijft, 2019 wordt een stelpost. Kunt u allemaal terugvinden in de Kadernota. Voorzitter, 
dat zal het zijn. En dan zal de Provincie daar inderdaad t.z.t. iets van moeten vinden, meneer 
Schijvenaars daar hebt u gelijk in. Voorzitter, voor de rest heb ik geen vragen gehoord. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, interruptie. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, u heeft in uw ommezwaai ook voorgesteld om de gewijzigde Begroting 2017 
om daar niet mee in te stemmen. We zijn al halverwege dit jaar in hoeverre is het realistisch dat de 
Begroting vanuit het Werkplein 2017 dan in die zin niet zou kloppen. Want ze vragen voor 2017 al een 
extra bijdrage van 4 miljoen dat dekken wij als gemeente deels door BUIG-budget maar dat gaat ook iets 
kosten, een bijdrage vragen uit eigen middelen. Kunt u daar al op ingaan want u focust nu meer op 
stelposten en verwachtingen 2018 en verder.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, kan niets anders doen dan u verwijzen naar het voorstel wat nu 
voorligt.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars en daarna de heer Van Gestel en daarna, ja ga uw gang, de 
heer Raggers. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een minuut geleden zegt wethouder Verbraak laat me nou even uitpraten. 
Want ik heb nog veel te vertellen en dan komt ongetwijfeld ook wel antwoord op de vragen die u 
allemaal heeft gesteld, dus geef me even wat ruimte. Goed, 30 seconden later was wethouder Verbraak 
klaar met zijn betoog. Dus ik herhaal maar weer opnieuw de vraag. Was wethouder Verbraak bij het 
overleg van het Dagelijks Bestuur van het Werkplein bij de bespreking van de Begroting op de hoogte 
dat daar miljoenen tegenvallers in zitten. Een eenvoudig ja of nee. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, als het aantal bijstandsgerechtigden oploopt u noemt zelf de 
statushouders, er zit nog veel meer achter. Dan is het toch logisch als je het CBS van 2,65 doorrekend 
dat het dan oploopt dat er tekorten komen.  
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De heer SCHIJVENAARS: Dat is inderdaad volstrekt logisch. Dus ik mag de conclusie trekken dat 
wethouder Verbraak bij het DB-overleg op de hoogte was van die miljoenen extra tegenvallers. En 
daaraan gekoppeld is het dan ook heel logisch dat wethouder Verbraak in het collegeoverleg de zaken 
collegiaal deelt met iedereen. Dus ook in dat collegeoverleg van ergens in mei is dus ook dan 
gecommuniceerd over de miljoenen tegenvallers. Ik vraag aan de heer Verbraak is dat juist? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, u tart mijn intelligentie. Bij zo’n DB en later bij de Kadernota dan komt 
alles samen, natuurlijk zien wij die tekorten oplopen. Dat weet u ook. Als er meer mensen in de bijstand 
komen, hoe simpel kan het zijn, hoe meer uitgaven. Daarom hebben wij de ambities als Roosendaal dat 
wij juist zeggen wij willen daar sterker op sturen, dat heb ik vorige week gezegd maar goed. Ik heb 
gezegd bij de Kadernota toen wij alles voor de Kadernota zijn gaan verzamelen dan komt alles samen.  
 
De VOORZITTER: Ik wil, ja nog eentje een kleintje want er staan er nog meer. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, nu zegt wethouder Verbraak ja ik wist van die miljoenen 
tegenvallers.  Wethouder  Verbraak zegt ja het is gedeeld binnen het college van mei. En vervolgens 
komt uit de hoge hoed dat pas bij de behandeling van de Kadernota ontstaan er nieuwe inzichten. Is dat 
dan hetgeen wat de wethouder nu gebruikt als argument.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik verwijs naar mijn verklaring. 
 
De VOORZITTER: Nee, meneer Schijvenaars het wordt een zelfstandige termijn. Dit zijn geen 
interrupties meer, nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, maar voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja, nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Het gaat hier… 
 
De VOORZITTER: Ja… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Over, over de geloofwaardigheid van het bestuur… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ook van u… 
 
De VOORZITTER: Ja… 
 
De heer SCHIJVENAARS: En het gaat hier over een hele ernstige kwestie… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar daar doe ik niet aan af ik zeg alleen maar procedureel dat u nu drie keer 
een interruptie hebt geplaatst en dat zijn geen interrupties meer en dat is voor uw tweede termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja, nee dit is mijn, dit is mijn oordeel. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. U stelt nu net dat u geen, dat u het niet scherp in dat DB 
voor ogen had. U bent naar verluid ik kan het mis hebben al zeven jaar wethouder Economische Zaken 
Arbeidsmarkt, u bent grondlegger voor wat we nu eigenlijk willen bereiken met elkaar. Licht u nou nog 
nou nog een keer ons simpel uit wat precies u niet scherp had. Had u het niet scherp niet in de gaten of 
stond in de Begroting het zo omschreven dat u dacht dat dat in lijn lag met wat we wilden maar heeft u 
dat verkeerd begrepen? 
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De VOORZITTER: De wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, als u goed naar mijn verklaring hebt geluisterd dan heb ik gezegd dat 
we bij de Kadernota de trends en ontwikkelingen in Roosendaal daar voor de komende jaren dat we die 
allemaal samen hebben gebracht. En dan zie je een aantal dingen gebeuren. En natuurlijk weet je dat 
die BUIG-middelen dat die oplopen als je daar niet of minder op ingrijpt en dat hebben wij met elkaar 
besproken.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een beetje een half antwoord. U zegt Kadernota 
dat is allemaal leuk u heeft een begroting gezien, u heeft de begroting beoordeeld of dat voldoet aan uw 
trendlijn en de Kadernota zal niet afwijken aan de trendlijn die u zeven jaar lang in gang heeft gezet. U 
bent machtig op het dossier, want u heeft verstand van zaken. Dus wat u nu niet precies scherp? Ik hou 
het bij twee pogingen, voorzitter.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik heb gezegd in mijn verklaring dat ik niet voldoende scherp had dat 
die oplopende budgetten niet aansluiten bij onze economische ambities en die economische ambities 
die zijn hoger dan de ambities van het Werkplein. 
 
De VOORZITTER: Een hele korte. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, u heeft dit ambtelijk natuurlijk voorbereid en in het college van 18 mei 
het voorstel gedaan om in ieder geval in te kunnen stemmen met die Begroting. Is dat een hamerstuk 
geweest in dat college of heeft u daar ook nog een toelichting aan gegeven waarom u vindt dat we in 
moesten stemmen met die Begroting. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, collegevergadering de besluiten die daar genomen worden blijven altijd 
in de boezem van het college. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee dit is uw interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee… 
 
De heer VAN GESTEL: Ik heb nog een andere vraag, voorzitter, over een hele andere orde. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee meneer Van Gestel alstublieft interrupties hoe vaak moet ik dat nog basaal 
staatsrecht uitleggen is een reactie op hetgeen de woordvoerder zojuist heeft gezegd. Dit is dat niet 
meer. Dit zijn gewoon zelfstandige vragen die u dan formuleert in de interruptietijd. Ik snap dat allemaal 
wel, maar daar heeft u de tweede termijn voor. De heer Raggers heeft een interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja, dit is mijn standpunt en daar moet u het mee doen. Tweede termijn. De heer 
Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 was verbijsterd na vorige week. En D66 heeft zich 
afgelopen week op diverse scenario’s voorbereid. En voor mij voor D66 is het nogal moeilijk te geloven 
dat twee hele kritische coalitiepartijen zoals de Roosendaalse Lijst en het CDA geen eerste termijn 
nemen, daardoor zijn wij verrast. Wat voor mij van belang is, want dat is mijn vraag aan de wethouder. 
Sinds wanneer wist de wethouder dat hij een verklaring ging afleggen? En heeft de wethouder dit laten 
weten aan enige andere politiek partij of aan zijn eigen partij? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, het is aan mij en aan niemand anders om mijn strategie te bepalen. 
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De heer RAGGERS: Dat zal ik ook zeker niet ontkennen voorzitter, maar mijn vraag is wel sinds 
wanneer weet de wethouder dat hij een verklaring ging afleggen en heeft u het met enige andere 
politieke partij gedeeld, dit besluit. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik herhaal. Ik bepaal zelf mijn strategie en die ga ik met u, die hoef ik 
met u niet te delen.  
 
De VOORZITTER: Dat is het antwoord. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, bijzonder hoe het college weer de gemeenteraad en de inwoners voor de 
gek houdt. U geeft aan, u kent… Twee vragen kent u het Economisch Actieplan wat we volgens mij in 
november 2015 hebben vastgesteld. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Wat verwacht u dat ik nu ga zeggen? 
 
De heer YAP: Ja, ik denk dat u het kent, voorzitter.  
 
De heer VERBRAAK: Ja, zou zomaar kunnen. 
 
De heer YAP: Daarin hebben we toch ambities als gemeente vastgesteld om een x-aantal mensen uit de 
bijstand aan het werk te helpen, we willen 2000 meer banen in Roosendaal in 2018. Dat verandert dan 
toch niet als u op de hei gaat met het college? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Nou, voorzitter, als u weet wat er tussen het vaststellen van het EAP en nu 
gebeurt daar heb ik u vorige week wel uitgebreid over bijgepraat.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké, dit was, u heeft uw interruptietijd gehad meneer Schijvenaars, dan een 
tweede ronde weer creëren dat is echt buiten de orde en dat weet u zelf ook. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik wil bij deze toch vragen om een schorsing van zeker 7 minuten voorzitter, 
of 10 minuten. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Want als wij een debat op deze manier gaan voeren, dan kunnen we net zo 
goed weglopen voorzitter, dus graag een schorsing van 10 minuten. 
 
De VOORZITTER: U heeft, die krijgt u, maar u heeft gewoon uw tweede termijn en dat weet u van te 
voren,  5 minuten, 3 minuten en interruptie niets aan het handje. Gewoon ordentelijk ook het proces 
blijven volgen. 10 minuten dat betekent dat wij 20.30 uur stipt de vergadering hervatten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor 10 minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u allemaal weer uw plaatsen zou willen innemen het is 20.30 
uur en ik vraag even aan degene die de schorsing hebben aangevraagd of dat een uwer is namens de 
anderen of nog iets moet worden gedeeld wat relevant kan zijn voor de tweede termijn. Ik kijk even of er 
meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: U kunt hervatten met de tweede termijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, akkoord, tweede termijn. Dan ga ik even inventariseren bij die fracties die in de 
eerste termijn nog niet het woord hebben gevoerd en aansluitend zoals u weet zullen dan daarna de 
sprekers in eerste termijn dan worden uitgenodigd. Maar ik inventariseer nu even voor de tweede termijn 
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de nieuwe sprekers. Wie zou het woord willen voeren? Ik noteer even wat namen. Ik heb voor nu als 
nieuwe sprekers genoteerd de heer Van Broekhoven, mevrouw Oudhof, de heer Van Ginderen en 
mevrouw Koenraad. Dan begin ik met deze raadsleden en daarna kom ik terug bij de sprekers in eerste 
termijn. De heer Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst. Tweede termijn. En u weet het drie 
minuten. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Voorzitter, dank u wel. Vorige week was de Roosendaalse Lijst in de 
Commissie kritisch over de handelswijze van wethouder Verbraak. Zo niet heel kritisch. Onze bijdrage 
ging toen niet zozeer over de inhoud maar met name of het doorlopen proces en een plotselinge draai in 
zienswijze. Ik gebruikte toen veelvuldig de term zelfreflectie. Met andere woorden kan en wil de 
wethouder in de spiegel kijken en eerlijk aangeven wat er wel en niet goed is gegaan in dit proces. De 
gehele Commissie stelde eigenlijk maar een cruciale vraag. Waar is deze plotseling switch in zienswijze 
vandaan gekomen. Die zelfreflectie en openheid bleef vorige week helaas achterwege. En ja voorzitter, 
zo’n Commissie laat z’n sporen na. Het zat de Roosendaalse Lijst dan ook absoluut niet lekker. We 
hebben er lang over gesproken en zelf stevig over gediscussieerd. De gedachte namelijk aan een 
scenario dat er vanavond helemaal niets zou gebeuren na vorige week was voor ons geen optie. 
Gelukkig kunnen we dat scenario, een scenario dat we overgaan tot de orde van de dag schrappen, 
want de wethouder heeft zojuist een verklaring gegeven. Een in onze ogen broodnodige verklaring die 
we natuurlijk graag vorige week hadden gehoord. We hebben nu echter wel iets wat we vorige week niet 
hadden, zelfreflectie. En hoe nu verder is de vraag. De te verwachten vraag is ongetwijfeld is er nog 
vertrouwen. Ja, voorzitter, er is vertrouwen maar laten we niet onder stoelen of banken steken dat dit 
vertrouwen een deuk heeft opgelopen. Want wij verwachten heldere antwoorden en helder beleid. Toch 
hebben wij ook geen boter op ons hoofd, natuurlijk maken wethouders vergissingen of fouten. En ja ik 
schat zelfs in dat de Roosendaalse Lijst wethouders fouten maken. Moeilijk voor te stellen ik weet het, 
maar toch… 
 
De VOORZITTER: Nu wordt het tijd voor een interruptie.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: De heer Van Broekhoven is inderdaad zoals u zelf ook zegt vorige week behoorlijk 
kritisch in de Commissie. Dan heb ik toch een vraag. Waarom neemt u dan vanavond geen eerste 
termijn. Sinds wanneer weet u meer precies dat wethouder Verbraak vanavond een verklaring zou gaan 
voorlezen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor uw vraag. Ik wist niet dat er 
een verklaring zou komen. Ik had wel vernomen dat de wethouder inderdaad het woord zou voeren, dat 
ja dat is mij wel ter ore gekomen. Ik heb geen verklaring gezien of gelezen. Ja ik had ook eigenlijk niet 
anders verwacht dat de wethouder vanavond het woord zou voeren en ons de broodnodige antwoorden 
zou geven. Dus in die zin geen verrassing aan die kant.  Maar geen gedeelde verklaring aan de 
voorkant. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. U geeft aan dat u zelf niet op de hoogte was van de 
verklaring van vanavond. Bent u op de hoogte of iemand van uw partij wel op de hoogte was van de 
verklaring die vanavond zou worden voorgelezen door de heer Verbraak. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nee, daar ben ik niet van op de hoogte. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, aansluitend. Ja, o muziek in mijn oren. U kunt uw betoog 
afronden of vervolgen. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ik was bij mensen maken fouten of vergissingen en de vraag hierbij is 
niet of je fouten maakt maar hoe we ervan leren. Natuurlijk moeten het geen fouten zijn die 
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onomkeerbaar zijn met zeer ernstige gevolgen en langs die meetlat gelegd hebben wij zojuist goed 
geluisterd en kunnen wij zeker  leven met deze verklaring. Tot slot zal de vraag misschien nog zijn 
waarom geen steun en hij is al een keer genoemd voor een eventuele Motie van Afkeuring. Laat ik daar 
heel helder in zijn. Na onze afkeuring in de Commissie, de afkeuring in de medio daaropvolgend en toch 
een bepaalde afkeuring door het eigen handelen door de zojuist afgelegde verklaring lijkt het ons 
volstrekt overbodig om een vierde vorm van afkeuring te geven. Het signaal is na drie keer luid en 
duidelijk overgekomen lijkt me. Voorzitter, wij hebben tot slot nog een concrete vraag voor wethouder 
Verbraak. Binnenkort gaat hij terug met de aangepaste zienswijze naar het Bestuur van het Werkplein. 
Wanneer en graag een datum hierbij kunnen wij concrete terugkoppeling krijgen over het verdere 
verloop rondom de Begroting en de nieuwe zienswijze. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik had gehoopt dat de tweede termijn beter zou eindigen dan die 
begonnen was, maar ik kan er nog steeds weinig kaas van maken, voorzitter. U zegt de verklaring die 
zojuist is voorgelezen geeft mij de inzichten die ik vorige week niet had. Welk inzicht heeft het u nieuw 
gegeven inhoudelijk die u vorige week niet hebt gekregen.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat puur over het inzicht waarom de draai 
zoals we het genoemd hebben is gekomen. En volgens mij heeft de wethouder heel klip en klaar 
aangegeven ik had het op dat moment onvoldoende scherp. Daarna ga je dan inderdaad in discussie 
met elkaar. Dus het antwoord is gekomen waar wij naar zochten vorige week met z’n allen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat is geen inhoudelijk argument dat iemand het niet scherp ziet. 
Als hij niet verklaart wat er dan precies niet scherp was. U vergeet de inhoud u loopt eraan voorbij. 
Probeert u het nog eens een keer, wat is nu de inhoudelijke echte verandering ten opzichte van vorige 
week die u zo gerust heeft gestemd.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nou, ja voorzitter, ik heb het in mijn termijn vorige week met name gehad 
over het doorlopen proces. Ik heb het inderdaad niet gehad over de inhoud.  We kunnen het vinden met 
de aangepaste zienswijze. Natuurlijk bevreemdt het ons dat er een draai komt dus in die zin ging het ons 
niet op dat moment over de inhoud. Over de inhoud kunnen we inderdaad een hele discussie voeren. 
Dat hadden we vorige week in de Commissie moeten doen. Wij kozen toen in de Commissie om het 
over het proces te hebben en de switch in zienswijze en daar is vanavond een antwoord op gekomen. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, concluderend maakt het u eigenlijk niet uit wat inhoudelijke 
afwegingen zijn u vindt het alleen maar fijn dat er een excuus komt en dan kunt u gaan zitten en naar 
huis of zie ik dat zo goed, voorzitter? 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nee, ik vind de inhoud zelfs erg interessant en daar zou ik uren met u 
over door kunnen praten want ik denk dat de arbeidsmarktbeleid en uitstroom en discussies over 
basisinkomen dat dat een hele belangrijke discussie is die we met elkaar moeten gaan voeren. En of u 
linksom of rechtsom kijkt, wij draaien op voor de kosten. Een uitkering moeten we betalen, natuurlijk 
moet je ambitie hebben om meer uitstroom te bereiken, natuurlijk kun je daar vraagtekens bij zetten. 
Goed ze kwamen wat laat, maar dat mag als individuele gemeente. Maar uiteindelijk als de rekening 
komt dan moeten wij hem betalen, linksom of rechtsom.  
 
De VOORZITTER: Ja. De heer Schijvenaars nog een interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, om dan maar met het laatste antwoord te beginnen verwacht de 
Roosendaalse Lijst dat de rekening van het Werkplein dan niet komt?  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nou dat is moeilijk aan te geven natuurlijk voorzitter, dat is in de toekomst 
kijken, meneer Schijvenaars. We zijn niet alleen, we zijn met zes gemeenten in het Werkplein. Dus hoe 
die besluitvorming precies gaat lopen en wat het uiteindelijke verhaal gaat worden dat moeten we zien. 
En of onze ambitie, kansen en berekeningen anders zijn dan het Werkplein dat zal de toekomst 
uitwijzen.  
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De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Nu bent u als raadslid ook nauw betrokken bij regionale 
samenwerking, want u vindt dat heel belangrijk. U doet dat ook vanuit uw positie binnen de 
Roosendaalse Lijst en uw positie binnen de gemeenteraad. U heeft dus best wel veel ervaring met die 
gemeenschappelijke regeling. Nu ontstaat er een situatie dat een van de grootste gemeenten bij het 
Werkplein zegt nu van wij gaan niet instemmen met de Begroting. Hoe kijkt u dan als Roosendaalse Lijst 
aan tegen de gemeente Roosendaal in zo’n gemeenschappelijke regeling en dan vooral op de punten 
geloofwaardigheid, collegialiteit over solidariteit. 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nou ja, voorzitter, als u goed geluisterd heeft was ik volgens mij ook 
redelijk kritisch in deze termijn. Vorige week ook. Natuurlijk is dat niet de koninklijke weg die bewandeld 
is. Natuurlijk doe je dat samen in een DB, ga je dat samen scherp krijgen. Maar goed zo is de wereld 
niet. We kunnen allemaal inderdaad, we maken het bij verbonden partijen vaker mee. Het ene moment 
zeggen we van collegialiteit, regionale samenwerking. Het andere moment noemen we het logge 
instrumenten die in beton zijn gegoten waar geen maatwerk is, dus ja het maar net hoe je ernaar kijkt. 
Het is niet ideaal zeker niet heb ik ook aangegeven. Maar het is niet een onomkeerbaar iets met zeer 
ernstige gevolgen. En langs die meetlat hebben wij gekeken. 
 
De VOORZITTER: De laatste. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kent u voorbeelden van andere gemeenschappelijke regelingen waarbij 
Roosendaal ook gezegd heeft van wij betalen de rekening niet? 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nee, op dit moment niet. 
 
De VOORZITTER: Nee meneer Schijvenaars, zo is het genoeg. De heer Yap nog een interruptie? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de bijdrage van de Roosendaalse Lijst ging in de Commissie niet alleen 
over het proces maar gelukkig ook een stukje op inhoud. U vond met name de kwalificatie van de 
wethouder vreemd dat hij aangaf andere ambities te hebben dan het Werkplein. Terwijl de wethouder 
vervolgens aangaf dat het Werkplein goed werkt. Hoe kijkt u daar nu dan tegenaan? 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, ik heb toen ook inderdaad, dat heb ik gezegd en toen heb ik 
inderdaad ook geconcludeerd dat er nog stevig gesproken zal moeten worden met het Werkplein om dat 
met elkaar te gaan, eruit moeten gaan komen. Want dat vond ik vreemd en dat vind ik inderdaad nog 
steeds vreemd. Niks mis met ambities, maar er zat een tegenstrijdigheid in dat klopt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel, tweede vraag. Waarom acht de Roosendaalse Lijst het verstandig 
om niet in te stemmen met twee begrotingen de gewijzigde Begroting 2017 en de Begroting 2018 van 
het Werkplein. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, voorzitter, dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met ook een 
discussie over maar dan gaan we eigenlijk de Commissie dunnetjes overdoen, inderdaad mogelijkheden 
voor uitstroom die kunnen er inderdaad ongetwijfeld zijn. We kunnen van alles vinden over de 
blokkendozen zoals we zeggen, maar ze brengen echt wel werkgelegenheid met zich mee. Dus dat kan 
en dat gaat snel. Dus daar kunnen we ook wel deels in meegaan. Van de andere kant is er ook een 
ander zicht op inderdaad de instroom en de daarmee samenhangende bedrijfsvoeringskosten. Daar is 
een andere visie op vanuit het college dan vanuit het Werkplein.  
 
De heer YAP: Dank u wel, gaat u dan ook consequenties eraan verbinden als de wethouder over dit jaar 
2017 zijn ambities dus niet kan waarmaken. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nou ja, voorzitter, dat is natuurlijk vooruitlopen op zaken. We waren 
kritisch, we zijn kritisch. We waren ook in het Economisch Actieplan kritisch. Ook dat volgen we op de 
voet, zoals alle dossiers volgen wij alle dossiers op de voet en waar nodig zullen wij daar zeker kritisch 
op zijn. En als er consequenties moeten zijn dan zullen ze komen. 
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De VOORZITTER: Oké, dank u wel meneer Van Broekhoven. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de fractie 
van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP heeft in de Commissie haar verbazing uitgesproken 
over de werkwijze van dit college. Het is op zijn zachtst gezegd niet fraai te noemen om een dag voordat 
een raadsvoorstel in de Commissie wordt behandeld met zo’n belangrijke wijziging  te komen. En plots 
als college voor te stellen niet in te stemmen met de gewijzigde Begroting 2017 en de Begroting 2018 
van het Werkplein en ook daar dan met de gewijzigde zienswijze voor te komen. De SP heeft zojuist de 
kritische opmerkingen van de andere fracties gehoord. We hebben tevens de uitleg van de wethouder 
gehoord. We horen van de wethouder dat er na flink beraadslagen, beraadslaging in het college 
Roosendaal toch uit wil gaan van de lijn die het college en deze raad van Roosendaal heeft uitgezet in 
haar eigen Begroting 2017 en haar Meerjarenbegroting. Met andere woorden we hebben als 
Roosendaal een plan en dat willen we voorlopig zo houden en naar streven. Op zich is hier ook wel wat 
voor te zeggen, we kunnen niet in de toekomst kijken. We weten ook niet hoe snel de economie aantrekt 
en of dat blijvend zal zijn en we weten ook niet wat dat allemaal betekent voor de werkgelegenheid. Dus 
uitgaan van lange termijn voorspellingen is moeilijk. Dat waren onder andere onze SP-opmerkingen ten 
aanzien van het Economisch Actieplan. Je kan hoge ambities hebben maar zijn ze wel haalbaar en 
gebeurt er wel voldoende. De SP heeft zich het afgelopen jaar ook steeds kritisch opgesteld ten aanzien 
van de werkwijze van het Werkplein. 
 
De  VOORZITTER: De heer Van Gestel, interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u stelt zichzelf eigenlijk zojuist een vraag. Is dat wel realistisch die 
doelstellingen. Kunt u hem ook beantwoorden die vraag? 
 
Mevrouw OUDHOF: Dat doe ik eigenlijk ook in de zin daaronder. Het is moeilijk om lange termijn 
planningen te maken dus wat dat betreft is het altijd een planning en of die helemaal realistisch is dat 
weet dus helemaal niemand. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de landelijke raming is dat er een stijging is van iets meer dan 2% 
voor de bijstand. Andere naburige regio’s rekenen met 2,6%. De heer Verbraak rekent met 1,6%. Denkt 
u dat dat dan reëel is? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, ja goede vraag denk ik, want wij constant aangegeven ook bij het Economisch 
Actieplan hoe zit het met de mensen in de bijstand? We zien nu nog steeds stijgingen. Dus wat dat 
betreft denken wij van de tijd zal het leren. Wij zien nu dat er stijgingen zijn van de mensen in de bijstand 
en de ramingen geven dat ook aan, dus wat dat betreft. Het Economisch Actieplan hebben we daar 
vragen bij gesteld en ja die houden wij eigenlijk zo.  
 
De heer VAN GESTEL: Laatste vraag. Daaropvolgend, voorzitter, als er dus een 0,6 minder verwachte 
toename is in Roosendaal dan al onze omliggende regio’s en landelijk trendbeeld op een Begroting van 
hoeveel miljoenen 80 miljoen, 70 miljoen hoe bent u dan, bent u dan niet een beetje soft door te stellen 
ja we kunnen niet in de toekomst kijken. Dat is toch een enorm risico? U weet toch nu al dat dat niet 
reëel is of is het nou echt wel reëel volgens u. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, meneer Van Gestel, wij weten natuurlijk ook dat mensen in de bijstand altijd 
gewoon een bijstandsuitkering krijgen. Of daar nu wel of niet berekend is. Mensen die uiteindelijk toch in 
de bijstand komen die hebben recht op die bijstand en die zullen ze ook krijgen dus wat dat betreft het is 
rechtsom of linksom.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij heeft de SP-fractie de eerste zienswijze 
over het werkplein niet geagendeerd. Maar als ik me vergis dan hoor ik het wel. Maar even ervan 
uitgaan dat dat zo is, dan was u het dus eens met die zienswijze. In uw termijn van zojuist dan zegt u 
van ja we weten ook niet goed hoe je al die prognoses moet duiden dus we zien het wel. En als mensen 
een uitkering nodig hebben, dan krijgen ze hem gewoon. Wat is dan voor de SP-fractie de reden om 
straks zeg maar de herziene zienswijze dan wel te gaan steunen. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, als u mij even tijd geeft dan kom ik daar nu in mijn tweede stukje op terug en 
dan kan u daarna nog uw vragen stellen, denk ik. 
 
De VOORZITTER: Ja, vervolg maar uw betoog. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, kan ik doorgaan? 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: De SP heeft zich de afgelopen jaren ook steeds kritisch opgesteld ten aanzien van 
de werkwijze van het Werkplein. De SP heeft verschillende malen aan het college aangegeven bevreesd 
te zijn de eigen rol en de keuze van Roosendaal in deze gemeenschappelijke regeling te weinig terug te 
kunnen vinden. Dit onder andere al ten aanzien van werk zoeken en werk houden voor de meest 
kwetsbare personen, maar ook op het gebied van het verstrekken van de bijzondere bijstand en ook ten 
aanzien van het creëren van banen. Wat ons betreft moet daar juist extra geld naartoe. Voor de SP blijft 
het belangrijke doet het Werkplein wat we willen en hebben we daar als Roosendaal wel voldoende 
invloed op. En hoe houden we daar ook in de toekomst zoveel mogelijk invloed op. Dat betekent dus dat 
de SP vindt dat je steeds als gemeente heel kritisch moet zijn op de geleverde prestaties van dit 
Werkplein en op de inkomsten en uitgaven. Natuurlijk op iedere gemeenschappelijke regeling maar 
vooral ook voor ons als SP op deze. Liever te kritisch als het dan maar laten lopen. Al met al de SP 
stemt daarom ook in met het voorstel van het college om niet in te stemmen met de gewijzigde 
Begroting en de Begroting 2018, met dien verstande om als Roosendaal voldoende  regie te houden in 
deze gemeenschappelijke regeling en om invloed uit te blijven kunnen oefenen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. U gaat dus inderdaad niet, of wel instemmen met de 
gedraaide zienswijze van het college. Op welke wijze gaat dit daadwerkelijk leiden tot veranderingen 
binnen het Werkplein? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, door druk te houden denk ik als gemeente Roosendaal blijft je kritisch op de 
werkwijze van het Werkplein en wij vinden als SP dat dat heel goed is, want voor ons is die 
gemeenschappelijke regeling Werkplein en daarom heb ik dat ook aangegeven in mijn termijn, toch 
roept dat heel veel vragen op. Hoeveel invloed heb je nou als gemeente Roosendaal nog op het 
Werkplein? Ik denk dit is een signaal om aan te geven dat wij daar regie op willen houden.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar even los van de druk die u dan met deze negatieve zienswijze 
uitoefent. Wat gaat het dan in de dagelijkse praktijk betekenen? Dat bijvoorbeeld het Werkplein 
statushouders sneller de deur wijst of dat er minder mensen komen om mensen te begeleiden naar werk 
toe. Is dat wat u als SP een gewenste ontwikkeling zou vinden? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, we hebben natuurlijk gezien waar extra uitgaves naartoe gaan. En voor de SP 
bijvoorbeeld die bedrijfsvoering waar toch wel heel veel extra geld naartoe gaat en ook de ICT ik denk 
dat we daar kritisch op moeten blijven. Het Werkplein moet nu natuurlijk niet vooraf een pot een geld 
krijgen van hier zoek het maar uit. We moeten kijken van of daar geld op de juiste plaats komt en ook op 
de juiste manier besteed wordt. Dus dat lijkt me eigenlijk wel, wel  een logische opmerking dan.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter, heel kort. De SP-fractie is dus van mening dat het 
Werkplein maar beter kan worden opgeheven want ze functioneren niet volgens de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, dat hoort u mij niet zeggen, meneer Schijvenaars. Maar ik vind wel dat we als 
Roosendaal ons altijd af moeten vragen of het Werkplein precies doet wat wij willen en of wij daar 
voldoende regie hebben als grote plaats in deze gemeenschappelijke regeling. Dus wat dat betreft 
moeten we kritisch daarin blijven. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Misschien een allerlaatste, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, een kleintje… 
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De heer SCHIJVENAARS: Vanavond beslissen we over het raadsvoorstel met tientallen 
gemeenschappelijke regelingen. Mag ik dan nu de conclusie trekken dat volgens de SP-fractie behalve 
bij het Werkplein alle andere gemeenschappelijke regelingen het prima doen qua bedrijfsvoering, qua 
ICT, qua facilitaire diensten, qua het verrichten van de kerntaken? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, u vraagt naar de bekende weg, want natuurlijk zeg ik daar geen ja op. Natuurlijk 
moeten we kritisch op alle gemeenschappelijke regelingen blijven. En dat is dan ook gelijk een nadeel 
denk ik van gemeenschappelijke regelingen. En dat heeft onze voorzitter in de Commissie eigenlijk ook 
naar voren gebracht. Wij krijgen daar een stapel begrotingen ineens voor ons als raadslid en ja hoe 
kunnen wij daar nog de regie en hoe kunnen wij daar nog het overzicht over houden. Dus wat dat 
betreft, denk ik,  hebben wij dat juist in de Commissie willen aangeven.  
 
De VOORZITTER: Meneer Raggers nog. Ja. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Na de verbijsterende Commissie van vorige week bent u 
een van de partijen die ons verbaast door geen eerste termijn te nemen op dit dossier. Ik ga ervan uit dat 
u wist dat de wethouder vanavond met een verklaring zou komen. Sinds wanneer weet u dat de 
wethouder met een verklaring zou gaan komen of iemand anders van uw partij? En bent u gekend van 
te voren over de inhoud van deze verklaring. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ik ging ervan uit natuurlijk dat de wethouder hier wel een uitleg zou geven. Dus wat 
dat betreft heb ik gedacht van we gaan eerst afwachten wat voor uitleg de wethouder geeft en dat 
hebben we gehoord. Dus wat dat betreft hebben wij daarom geen eerste termijn genomen, want ja 
waarom zou niet eerst horen wat de wethouder ervan vindt en hoe de Commissie is verlopen en daarna 
hebben wij natuurlijk heel uitgebreid in de Commissie in de fractie over gehad hoe wij hier ons in 
opstellen. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, mevrouw Oudhof.  Ik ga naar de heer Van Ginderen van de fractie 
van het CDA.  
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, tijdens  de Commissievergadering vorige week vroeg de heer Van 
Broekhoven van de Roosendaalse Lijst aan mij of ik het college een voldoende zou geven voor de 
manier waarop het acteert in gemeenschappelijke regelingen. Ik heb toen geantwoord dat het me wat 
tegenviel. Ik heb als illustratie een aantal voorbeelden tijdens de Commissievergadering opgesomd en 
het viel me op dat deze door het college niet werden ontkend hoogstens wat afgezwakt. Hier en daar 
werd gezegd dat ik wat zou chargeren. Het viel me tegen, voorzitter omdat vorig jaar een koers was 
ingezet waarbij ik samen met de  CDA-fractie de verwachting had dat gemeenschappelijke regelingen 
mij een beter gevoel zouden geven. En mij niet alleen maar juist deze hele raad. Wij hebben er al vaker 
over gesproken ook in ander verband. Voorzitter, wat dat betreft als het gaat om het inzicht in 
gemeenschappelijke regelingen dan zijn wij al een heel eind op weg. We maken vorderingen maar we 
zijn er nog niet. De toezegging van de coördinerend wethouder de heer Theunis dat hij het overleg met 
de raad blijft opzoeken is in deze erg belangrijk, zeker voor de raad vanaf 2018. Het is belangrijk voor de 
raad te weten wat er speelt, waarom en wat de financiële gevolgen zijn. Dat lijken mij, voorzitter, goede 
afspraken. Dat dat nodig is blijkt uit het gedoe rondom het Werkplein. Laten we het gerust zo noemen, 
gedoe. Het college was vorige week niet overtuigend en dat is logisch als je 5 voor 12 een keuze herziet, 
een zienswijze nota bene bijstelt. De bijstelling was en is beleidsmatig en cijfermatig voor het CDA heel 
logisch. Ik heb namens het CDA zelfs de woorden dapper genoemd in mijn eerste termijn van de 
Commissie, maar als de bijbehorende mondelinge toelichting van het college niet afdoende duidelijkheid 
verschaft ontstaat er natuurlijk wel verwarring, zie daar dit debat. Vanavond is dat gelukkig opgelost met 
de verklaring van de wethouder. Al met al trekken wij inzake het Werkplein de volgende conclusie: In 
eerste instantie zeker niet fraai, later gelukkig wel helderder. Onze analyse blijft of beter gezegd blijkt 
terecht overeind te staan. Het mag als het gaat om gemeenschappelijke regelingen, voorzitter, best nog 
wel wat scherper. Voorzitter, wij zien op basis van de reactie van het college vanavond geen reden om 
de zienswijze aan te passen. De voorgestelde zienswijzen zijn wat ons betreft dus akkoord.  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers, met een inschatting dat ik weet wat u gaat vragen. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de vraag gesteld aan meerdere partijen, maar ik 
was ook verbaasd dat het CDA na de hele kritische insteek, die ik terecht vond die kritische insteek, 
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vanavond geen eerste termijn neemt. En volgens mij is dat wel hoe we hier een debat voeren, gewoon 
een eerste termijn nemen. Wanneer wist u dat de wethouder vanavond een verklaring zou gaan 
afleggen? En is deze verklaring met u of met iemand anders van het CDA gedeeld? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, dat is inderdaad een bekende vraag. Allereerst is de keuze van de termijn 
helemaal aan een raadslid, dat staat voorop. Vervolgens heb ik natuurlijk met de heer Verbraak 
gesproken, als partijgenoot maar ook als raadslid van deze raad. Zeker na zo’n gebeurtenis als vorige 
week. Wat denkt u en het lijkt mij logisch maar dan ook meer dan logisch wat ook andere partijen 
hebben verwoord dat dan de heer Verbraak met een antwoord komt. Wat had u dan verwacht meneer 
Raggers?  U stelt vier keer deze vraag. Had u nou werkelijk verwacht dat al die partijen zouden zeggen 
nee we hadden echt niet verwacht dat de heer Verbraak met een toelichting zou komen. Dat is toch 
vragen naar de bekende weg? U doet het nu vier keer, echt vragen naar de bekende weg. Sorry. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Voorzitter, dank u wel. Misschien is dit voor u een bekende weg, maar voor ons als 
oppositieleider was dit tot vanavond half acht een onbekende weg. Wij bereiden ons voor op vele 
scenario’s en guess what er zijn een paar partijen die volgens mij gewoon weten dat er een verklaring 
gaat komen van de wethouder, want die nemen geen eerste termijn. Van de coalitie alleen de VVD wel, 
terwijl partijen als CDA en de Roosendaalse Lijst uitermate kritisch zijn geweest. Misschien was het 
handig geweest voor de oppositie als we van te voren ook waren ingelicht over een verklaring.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, excusée maar toch enigszins onzin en ik zal u uitleggen 
waarom onzin. Ik heb de heer Raggers gisterenavond gesproken. Wij zagen elkaar bij een andere 
bijeenkomst  en natuurlijk hadden wij het over de aanloop van dit debat. En toen spraken wij elkaar en 
toen heb ik de heer Raggers nota bene nog aangegeven het is toch klip en klaar dat na zo’n bijeenkomst 
vorige week dat je dan overleg hebt met elkaar. Dat is toch logisch. Dan moet u nu niet hier in de raad 
vier keer een vraag stellen meneer Raggers, vier keer, dan heeft u nota bene mij gisteravond persoonlijk 
nog gesproken dan weet u hoe de hazen lopen. En dan bent u vervolgens verbaasd en zegt u wij als 
oppositie weten dat echt niet. Nee, sorry meneer Raggers. Dan moet u zelf even heel goed nagaan hoe 
de hazen hier in de raad lopen. Dan heeft u uw voorbereiding niet goed getroffen, excuseer. 
 
De VOORZITTER: Goed, de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik ga mijn vragen niet herhalen, want het antwoord was eigenlijk 
niets zeggend dus ik ga een andere vraag stellen. Samen met u hebben wij motie “Vinger aan de pols I” 
geïnitieerd dat ging over de controle op de belastingsamenwerking. In een vervolg daarop hebben we 
deze raadsperiode weer samen opgetrokken motie “Vinger aan de pols II”. En dat zegt eigenlijk dat we 
scherper de controle moeten voeren op die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in onze 
huidige P&C-cyclus. Dat betekent dat het vaker terugkomt zowel beleidsmatig als financieel en dat het in 
het kader van het Rekenkameronderzoek wat gedaan is voor ons voor die samenwerkingsverbanden. Ik 
hoor het de heer Van Ginderen zeggen, ik hoor het Van Broekhoven zeggen, ik hoor het  mevrouw 
Oudhof zeggen, ik hoor het anderen ook benoemen. Ik hoor het u nu net benoemen. Kunt u mij nu 
misschien beloven dat u morgen wakker wordt en denkt die motie ik ga toch nog eens kritisch kijken of 
die wel goed is uitgevoerd. Want eigenlijk heb ik de indruk dat we die motie helemaal niet aan het 
uitvoeren zijn. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Als u nog even heel goed de film terugdraait naar vorige week dan heeft u 
ongetwijfeld ook gehoord dat ik daar de Nota Verbonden Partijen heb aangestipt. Daar ligt eigenlijk de 
basis, daar ligt de basis. Als je het in goede volgorde ziet meneer Van Gestel en ik denk dat u dat heel 
goed heeft gezien dan heb je in eerste instantie de Nota Verbonden Partijen en daarna de moties Vinger 
aan de Pols en als u dan mijn betoog daarnaast legt, eigenlijk bottom line het kan allemaal wat scherper. 
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Dan ben ik het met u eens, dan vindt u mij aan uw zijde. Het kan allemaal inderdaad wat scherper. 
Zeker.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en wij zijn daar zo’n pleitbezorger voor. Maar nu hoor ik vanavond 
een portefeuillehouder zeggen op een essentieel samenwerkingsverband waar het echt over een tekort 
gaat van ik weet niet hoeveel miljoenen, ik heb het niet scherp gehad. Dat baart mij zorgen, voorzitter. 
Maar als ik vraag om die inhoudelijkheid van scherpte krijg ik geen antwoord. Wilt u die vraag dan ook 
niet stellen of zegt u vind ik niet zo relevant ik neem het eigenlijk niet zo heel serieus.  
 
De heer VAN GINDEREN: Voor mij is het heel serieus en voor het CDA zeker. En ik denk dat u mij ook 
kent als iemand die altijd heel kritisch is als we kijken naar gemeenschappelijke partijen. Als er iemand 
die voortrekkersrol wil vervullen, dan ben ik het wel. Dat weet u, dat doe ik samen graag met u. Heel 
graag. Kijk ik dan naar het dossier Werkplein dan zie je al heel snel dat de begrote en werkelijke kosten 
uit elkaar lopen. Daar zit hem het probleem. Ja. En dan is het voor mij klip en klaar dat daar inderdaad 
een probleem zit en dat je daar als Roosendaal op het moment dat je inderdaad 44% bijdraagt terecht 
heel goed dat u dat noemt, zes gemeenten maar wij zijn wel de grootste die bijdraagt dat je daar iets van 
mag vinden, absoluut. Daar zit nu juist ook het politieke statement. Ik denk dat voor de heer Verbraak als 
portefeuillehouder van het Werkplein ook een schone taak ligt om vervolgens dat standpunt even heel 
goed naar voren te brengen. Want het traject hierna is natuurlijk dat Roosendaal zegt van wacht even wij 
zien het toch even wat anders.  En dan zal er inderdaad in het DB en later misschien in het AB even 
pittig gesproken moeten worden, dat lijkt mij klip en klaar. 
 
De VOORZITTER: U kunt morgen rustig wakker worden. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog een kleine, voorzitter. U heeft het over dus 
de Begroting die uit elkaar liep in de Begroting en de werkelijke kosten. Uiteraard als u de ramingen leest 
en ook vorige week hoort inhoudelijk de ramingen dan klopt daar natuurlijk niets van. 1,6% terwijl 
landelijk ruim 2%, zelf 2,6. In andere naburige regioverbanden wordt gesproken. Dan ligt dat toch te ver 
uit elkaar. De portefeuillehouder heeft het al niet scherp en weet hier niet uit te leggen dat die raming 
omhoog moet. Dan maak ik me zorgen of de portefeuillehouder wel gaat doen in het regioverband wat u 
nu van hem vraagt.  
 
De heer VAN GINDEREN: Ik constateer dat de heer Van Gestel zich zorgen maakt, maar hij stelt geen 
vraag, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, het CDA geeft aan voor onze partij is bijvoorbeeld de Nota Verbonden Partijen 
de basis om ons standpunt te vormen. Maar die Nota Verbonden Partijen geeft toch helder aan wat de 
gemeente zou moeten doen, in dit geval het college. Zij geven opdrachten aan een Werkplein of aan 
een gemeenschappelijke regeling, aan een verbonden partij en zij nemen ook als partij zaken af van 
zo’n regeling. Dan past de handelswijze door niet in te stemmen met begrotingen toch totaal niet bij een 
rol binnen verbonden partijen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik denk dat die rol juist past. Het is juist een voortvloeisel uit de Nota 
Verbonden Partijen dat je kritisch blijft tegenover elkaar. Zeker kritisch meneer Yap in een DB en een AB 
kijkend naar een gemeenschappelijke regeling waar de belangen, de belangen uit elkaar kunnen lopen. 
Mij lijkt dat heel logisch.  
 
De heer YAP: Jazeker, maar onze fractie lijkt dat ook zeer logisch. Maar bent u nu overtuigd dat de 
uitleg, want dan komen we toch weer op inhoud, dat de uitleg van de wethouder daarmee strookt. Want 
naar onze mening heeft hij niets anders verteld dan in de Commissievergadering. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik zie een belangrijk verschil. In de Commissievergadering en u gaf in de 
eerste termijn ook aan dat is herhaaldelijk gevraagd, in de Commissievergadering ging het juist om de 
Roosendaalse ambities. U heeft deze wethouder ook horen zegen luister eens ik was op een aantal 
momenten niet scherp. Dat is essentieel, dat is essentieel als het gaat om de afweging. En dat zou u 
toch ook een verduidelijking moeten geven. 
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De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de enige verduidelijking is, is dat de wethouder zijn taken niet goed vervuld. 
Want volgens mij moet je, u geeft het zelf aan in het Dagelijks Bestuur de belangen van je, van je 
gemeente en ook als functie binnen die regeling goed omarmen. Dat heeft de wethouder dus blijkbaar 
nagelaten. Maar mijn vraag is: U herhaalt eigenlijk dat u de uitleg afdoende vindt maar de wethouder 
heeft in de Commissie toch aangegeven dat er objectief  helemaal niets veranderd is? Dus het moment 
dat dit raadsvoorstel in mei werd vastgesteld en toen de zienswijze is veranderd. De wethouder heeft 
geen enkel argument aangedragen waarom het Werkplein anders zou moeten functioneren. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dan kom ik toch terug op een van mijn eerdere antwoorden aan 
eerdere interpellanten. Kijk ook zelf even heel goed naar het raadsvoorstel. En dat mis ik helaas hier 
vanavond ook. Dat miste ik ook in het debat vorige week. Er wordt inderdaad snel gekeken van nou ja 
hoe is dat nou zo gekomen. Maar er wordt niet inhoudelijk gekeken naar de cijfers. Er wordt niet 
gekeken hoe het komt dat het uit de pas loopt. En voorzitter, dat zou juist een goede zaak zijn om vooral 
naar de inhoud te kijken. 
 
De VOORZITTER: Ja, nog echt de laatste keer. 
 
De heer YAP: Voorzitter, hoge instroom statushouders. Landelijke raming CBS, lokaal geeft het college 
als argument aan we hebben een EAP, wij hebben Lidl, we hebben Primark, we hebben opdrachten 
gegeven aan het WerkgeversServicepunt. We denken dat er meer bedrijven komen die vragen om onze 
klanten uit de bijstand. Maar dat, nogmaals dat past toch helemaal niet dan om nee te zeggen tegen een 
Begroting 2017 die overigens al bijna we zijn al op de helft. En nee te zeggen tegen een Begroting 2018. 
Ik heb in de Commissie namens de partij aangegeven hoe kan het nou zo zijn dat de ambitie dus van 
Roosendaal niet in lijn loopt met  de gemeenschappelijke regeling. U, het college is toch verantwoordelijk 
om een gemeenschappelijke regeling aan te sturen. Dus ga dan niet verwijten dat wij inhoudelijk niet 
naar de regeling en de aanpassing hebben gekeken. Dat hebben we wel degelijk. Dus kunt u dan nog 
eens aangeven waarom dat voor u akkoord is, omdat nogmaals het Werkplein een gemeenschappelijke 
regeling Nota Verbonden Partijen een taak heeft, dat is opdrachten uit te oefenen van de aansturende 
gemeenten. Die bepalen beleid, Werkplein voert uit. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, het is jammer dat we dit debat vorige week niet hebben 
gevoerd. Want ja dit gaat echt over de inhoud. En als meneer Yap had mij in de eerste termijn, meneer 
Yap en dat verwijt ik u echt, u had mij in de eerste termijn in de Commissie daarover moeten 
interrumperen. Toen had u mij moeten vragen van luister eens beste meneer Van Ginderen waarom 
zegt u dat u het dapper vindt dat inderdaad de zienswijze wordt aangepast? Ik vind dat dapper en dat 
heeft u ook vanavond gehoord. Omdat ik kan zien dat de begrote en werkelijke kosten flink uit elkaar 
lopen. En dan vind ik het heel goed dat dit college een signaal afgeeft en zegt van hé wacht even het lijkt 
ons toch verstandig om dat wat anders aan te pakken. 
 
De VOORZITTER: Nog een, echt ik ben zeer coulant. 
 
De heer YAP: Voorzitter bedankt voor uw coulance. Ik heb toch aangegeven in de Commissie juist 
richting de wethouder dat hij uitleg zou moeten geven. Daar heeft u toch ook om gevraagd? Dan is het 
toch logisch dat wij hetzelfde vragen dat ik u niet nog eens ga bevragen naar uw standpunt, want het 
standpunt was al helder. U wilde uitleg rondom de ommezwaai. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, ik heb het gevoel dat wij een beetje in herhaling vallen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat heb ik al een tijdje. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik kan hier geen met alle energie die ik heb geen ander antwoord op 
verzinnen dan alle andere antwoorden die ik aan alle interpellanten al heb gegeven. Helaas. 
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De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, nog een toetje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het is uw wethouder de heer Verbraak die sinds 
vorige week zwaar onder vuur ligt. Hij krijgt ook alles te verwerken hij is ook vanavond ook, zeg maar, 
ook figuurlijk de kop van Jut. Vindt u dat eigenlijk wel terecht dat wethouder Verbraak alles moet 
incasseren? Wethouder Verbraak moet diep door het stof. En de andere leden van het college die 
leunen achterover verdiept in hun schermpjes reageren nergens op van haal jij maar de kolen uit het 
vuur, want wij branden onze vingers er niet aan. Vindt u als CDA-fractie dat het college in 
gezamenlijkheid een verantwoordelijkheid heeft? En dat het college in gezamenlijkheid moet worden 
aangesproken op haar keuze om zo snel te draaien?  
 
De VOORZITTER: Uw vraag is duidelijk. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik ben de heer Schijvenaars heel dankbaar dat hij deze vraag stelt. Als u heel 
goed naar mijn betoog heeft geluisterd dan heeft u ook gehoord dat ik telkenmale het woord college heb 
gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van het college, het college was niet duidelijk genoeg. En 
inderdaad meneer Schijvenaars het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, gaat dan de CDA-fractie ook het voltallige college daar ook op 
aanspreken dat zij willens en wetens de raad op het verkeerde been hebben gezet. Dat zij willens en 
wetens de raad voorhouden dat er wel of geen miljoenen zijn. Dat ze willens en wetens nu met een 
aangepaste zienswijze komen waarvan u, vooral u als financiële deskundige weet dat over enige tijd de 
rekening simpelweg betaald moet gaan worden. Vindt u dat als CDA-fractie en als financiële deskundige 
eigenlijk wel kunnen? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Er wordt nu eigenlijk een oordeel gevraagd, voorzitter, op twee fronten. Ik zou 
de heer Schijvenaars willen verzoeken de tweede vraag als het gaat om mijn deskundigheid, dank 
daarvoor dat u die hoog acht, die beantwoord ik u graag buiten deze raad. Dat vind ik wel zo fijn dat is 
een vraag van persoonlijke aard. De politieke vraag is wat anders. Die politieke vraag is zeker wat 
anders. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij stellen hier straks ook Begroting vast daar 
gaan wij ook met z’n allen over, dus wat dat betreft kan ik u wel gelijk geven. Ja. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje, kleintje. Echt, echt doen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, heel klein. 
 
De VOORZITTER: Ik zie dat u het kan. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, houdt de CDA-fractie er rekening mee dat de stelpost die nu wordt 
begroot van het Werkplein straks daadwerkelijk gaat leiden tot het treffen van een voorziening en dat er 
daadwerkelijk verlies wordt geleden.  
 
De heer VAN GINDEREN: Kan ik op dit moment nog niet beantwoorden. 
 
De VOORZITTER: Dat is ook een antwoord. De heer Van Ginderen, dank u wel. U was klaar? Ja. 
Mevrouw Koenraad, fractie GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks nam geen eerste termijn. Wij hadden 
verwacht dat alle oppositiepartijen dat wel zouden doen en dat is ook gebeurd. Gehoord de Commissie 
verwachtten wij ook dat vanuit coalitiepartijen eerste termijnen zouden worden gevoerd. En dat deed 
inderdaad de VVD. Zeg ook aandacht voor de complexiteit van de gemeenschappelijke regelingen en de 
bodemloze put die in het bijzonder het Werkplein is geworden. Een gematigd kritische VVD stelt ook de 
vraag die in de Commissie meer dan 20 keer werd gesteld. Is daar nu wel een goed antwoord op 
gekomen? Nee. Het antwoord klopt niet, de beschreven ambities passen bij de benodigde gelden te 
weten 8 miljoen. Hogere ambities vragen gewoon nog meer geld. Het gaat niet om de ambities het gaat 
om het geld. Daarom wilde het college de zienswijze veranderen, het is gewoon te duur. Een negatieve 
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zienswijze is niet een opbouwend kritische manier om ambities te kunnen verhogen en dat wil de 
wethouder ons wel doen laten geloven. Het betoog van de wethouder en de verklaring is 
ongeloofwaardig, helaas. En eigenlijk weten alle raadsleden dat. In de tweede termijn hebben we 
inderdaad wel coalitiepartijen gehoord. SP gaat eigenlijk helemaal niet in op de vragen die in de 
Commissie werden gesteld alleen bij interruptie. Het CDA we hebben het gehoord het was inderdaad 
ook op interruptie en dat er antwoorden kwamen over wat er dan voor vragen werden gesteld. In 
principe deed het CDA in het begin af met er is hier verwarring. En ook het is opgelost, want er is een 
verklaring. En in bijna exact dezelfde bewoordingen als de Roosendaalse Lijst vinden zij het niet nodig 
om verdere afkeuring uit te spreken. De Roosendaalse Lijst was bang dat er niets zou gebeuren en dat 
scenario is volgens de Roosendaalse Lijst niet bewaarheid geworden, want er is inmiddels een 
verklaring gegeven. Maar er is geen verklaring. Excuses voor het proces. Maar er is geen inzicht in de 
inhoudelijke overwegingen om een draai te maken. En Roosendaalse Lijst en andere coalitiepartijen 
vinden dit voldoende. En dat vindt GroenLinks dan weer jammer. Het betoog van de wethouder in de 
Commissie overtuigde niet en nu ook niet. En dat tweemaal, jammer. Eenmaal omdat de wethouder 
eigenlijk de eer aan zichzelf zou moeten houden, omdat hij ook in de regio niet meer geloofwaardig is. 
En ook omdat hij eigenlijk zelfs in zijn eigen verhaal wil blijven geloven. Een tweede maal jammer is dat 
de coalitie deze wethouder liever negen maanden door wil laten ploeteren dan in te grijpen. En hier kan 
nooit veel goeds uit voortkomen. En inderdaad er is een klassieke patstelling ontstaan tussen coalitie en 
oppositie en dat is echt enorm jammer. Voorzitter, tot slot ik zou eigenlijk graag nog een schorsing willen 
om even te overleggen met de oppositiefracties. En dan hebben we het ook over het optreden van de 
wethouder en ook hoe we met het raadsvoorstel willen omgaan.  
 
De VOORZITTER: Ja, eventjes wat betreft dat schorsingsverzoek er komen nog een aantal 
oppositiefracties in tweede termijn. Wilt u daar dan niet op wachten? De schorsing zou u daarvoor, dus 
eigenlijk nu willen hebben? Oké eerst nog een interruptie aan uw adres van de heer Van den Beemt.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks legt uit dat de coalitie zou moeten 
ingrijpen als ik het goed begrepen heb. Maar wat had u dan in gedachten? Ik bedoel…? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, het was in de Commissie eigenlijk heel duidelijk dat alle fracties in de 
Commissie waren gewoon niet blij met de manier waarop de draai, zal ik het maar even voor het gemak 
zeggen, werd uitgelegd. En iedereen had ook het gevoel van er klopt iets echt niet. En dat 
coalitiepartijen nu gaan zeggen van we zijn wel tevreden met de verklaring dat, ja GroenLinks gelooft dat 
in ieder geval niet. En we hadden verwacht misschien dat de coalitie ook zou zeggen van misschien 
moeten we wethouder Verbraak niet meer naar het Dagelijks Bestuur sturen omdat bijvoorbeeld de 
geloofwaardigheid van dit optreden niet heel erg goed is voor Roosendaal.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dus u bedoelt eigenlijk  gewoon simpelweg met 
ingrijpen dat we een motie van nou ja weet ik veel wat, treurnis of afkeuring of wantrouwen dat we zoiets 
gaan doen. Maar dat is toch gewoon niet echt ingrijpen dat is toch gewoon iemand op zijn kop geven en 
dan doe je toch nog steeds niets. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, als de coalitie een Motie van Wantrouwen zou indienen naar deze 
wethouder en de oppositie kan daarin meedoen, dan wordt het wel lastig voor een wethouder. En dat liet 
in de Commissie zich wel aanzien dat het daar wel op uit zou gaan draaien. En dat het nu kennelijk 
ineens helemaal opgelost is, ja daar mag ik wel verbaasd over zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, iedereen kan verbaasd zijn. Meneer Yap nog, ja. 
 
De heer YAP: Voorzitter, acht GroenLinks het verstandig dat enerzijds één portefeuillehouder de 
eigenaarsrol heeft, dus de belangenbehartiger van een gemeenschappelijke regeling in dit geval als 
Dagelijks Bestuurder. En aan de andere kant ook de rol heeft als opdrachtgever binnen een college. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
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Mevrouw KOENRAAD: We hebben dat natuurlijk wel vaker zien gebeuren en volgens GroenLinks kan 
het goed gaan als je inderdaad goed afstemt met je college en goed gedragen wordt en ook transparant 
bent over wat je daar zit te doen. Dus ja in principe kan dat wel goed gaan, denkt GroenLinks. 
 
De heer YAP: Voorzitter, daar is de PvdA het ook mee eens. Maar acht u het in dit specifieke geval waar 
de wethouder in eerste termijn aangaf ik ben niet scherp genoeg als Dagelijks Bestuurder. Acht u het 
dan nog logisch om dat voort te zetten? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, voorzitter, dat is wat GroenLinks ook probeert aan te geven van is dat nog 
verstandig? Want een coalitie of een raad laten we zeggen, de raad wil wel graag dat de 
vertegenwoordiging in zo’n gemeenschappelijke regeling wel ook echt impact kan hebben. En daar 
hebben we nu wel een beetje twijfels bij gekregen.  
 
De VOORZITTER: Oké, ik denk dat het goed is om dan even die schorsing te doen. Wat denkt u  
vijfenhalve minuut? Zeven? Maximaal, ja het is een koehandeltje. Maximaal zeven minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, dames en heren we zijn de zeven minuten toch ruim gepasseerd. 
Kan iemand van de griffie ja even op een deur kloppen beneden dat we weer gaan beginnen, want 
zeven minuten zijn zeven minuten en we zitten er al overheen. Als iedereen dan wil gaan zitten dan 
geven we al een begin van het goede voorbeeld. Ja, ze komen eraan? Ja. Oké. Ze zijn kwijt? Nou, ik 
krijg van de club door dat ze nog vijf minuten erbij willen. We kunnen wel beginnen maar dan schiet dat 
ook weer nergens op. Dit is echt max hoor, want we gaan niet onnodig traineren. Afspraken zijn 
afspraken, daar moet ik me ook aan houden. Nog vijf minuutjes erbij dan wordt het 21.35 uur, maar goed 
het is lekker koel binnen, dus we houden het wel uit. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Goed, dames en heren u bent allemaal weer binnen, dat is fijn en wij hervatten, wij 
gaan door met de tweede termijn bij monde van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik zal het beperken tot het indienen van een motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 15 juni 2017 
gehoord hebbende de beraadslaging over de zienswijze Begroting Werkplein. Constaterende dat zonder 
adequate en onderbouwde uitleg het college van B en W de zienswijze met betrekking tot het Werkplein 
heeft aangepast. De portefeuillehouder hier als verantwoordelijk wethouder maar ook als Dagelijks 
Bestuur van het Werkplein hiervoor bestuurlijk en politiek verantwoordelijk is. Overwegende dat van een 
Dagelijks Bestuur van het Werkplein verwacht mag worden dat deze in staat moet zijn om vooraf 
verkregen informatie op een juiste wijze te analyseren en waar nodig handelend op te treden om in 
regionaal verband draagvlak te blijven behouden voor de samenwerking en deze financieel gezond en 
verantwoord te continueren. Een lid van het college altijd in staat moet zijn om aan de gemeenteraad 
adequaat onderbouwd te motiveren waarom ze een besluit neemt. Van mening zijnde dat de 
portefeuillehouder tijdens het debat in de Commissievergadering van 8 juni 2017 als in de gemeenteraad 
van vanavond 15 juni 2017 niet in staat bleek om adequaat een onderbouwde verantwoording af te 
leggen over de twee collegebesluiten ten aanzien van het Werkplein. De portefeuillehouder door zijn 
handelen zichzelf in de positie van Dagelijks Bestuurder binnen de samenwerking zodanig heeft 
verzwakt dat de positie van Roosendaal binnen deze samenwerking onder druk is komen te staan. 
Besluit: Het vertrouwen in de verantwoordelijk wethouder Verbraak met onmiddellijke ingang op te 
zeggen. Namens dezen de VLP, D66, Partij van de Arbeid, Nieuwe Democraten en GroenLinks. 
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De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1, ik wil hem wel even hebben. O krijg ik hem van jou, 
geweldig. Deze motie krijg mee nummer 1 en is een “Motie van Wantrouwen” is ingediend en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging. Ik kijk vervolgens naar de heer Emmen of de heer Raggers in 
tweede termijn. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. D66 dient inderdaad de zojuist voorgelezen 
motie mede in. Want D66 was verbijsterd na het uiterst zwakke optreden van de wethouder in de 
Commissie van vorige week. En die verbijstering duurt vanavond gewoon voort. Geen eerste termijn van 
de Roosendaalse Lijst noch het CDA, twee partijen die vorige week toch echt zeer kritisch waren naar 
de wethouder. Pas een termijn na het zeer matig optreden van de wethouder vanavond met daarin een 
heel vage verklaring met daarin vrijwel geen antwoorden. Na die verklaring besluiten diezelfde CDA en 
de Roosendaalse Lijst vanavond verrast te zijn over de verklaring van de wethouder. De heer Van 
Broekhoven wist van niets maar toch accepteren ook deze partijen vrij snel de excuses en deze matige 
verklaring van wethouder Verbraak. Ook dat vind ik verbijsterend. De wethouder gaf verder geen 
antwoorden op mijn vragen bij de interrupties. Met zijn armen over elkaar gaf wethouder Verbraak aan 
dat hij zijn strategie niet hoeft te delen met ons, met mij. Er zit dus blijkbaar wel een strategie achter deze 
ontoereikende verklaring. Ik vraag me af of dat een goed teken is of een slecht teken. D66 heeft zich de 
afgelopen week op veel scenario’s voorbereid voor vanavond en als de wethouder al eerder dan 
vanavond wist dat hij een verklaring ging afleggen was het fijn geweest als hij deze vooraf gedeeld zou 
hebben met de hele raad. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ging er zojuist vanuit dat alles wat tot zojuist de 
heer Raggers zei dat dat de reden was dat hij de Motie van Wantrouwen indient. Heb ik dat goed 
begrepen, voorzitter.  
 
De heer RAGGERS: Dat heeft de heer Van den Beemt goed begrepen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter dan vind ik het wel heel treurig dat u zegt dat u iets vindt van 
de opstelling van de Roosendaalse Lijst en iets vindt van de opstelling van het CDA en dat de redenen 
zijn dat u een wethouder wantrouwen uitspreekt. Ik vind dat buitengewoon treurig dat u dus een 
wethouder een Motie van Wantrouwen aan zijn broek smeert onder andere vanwege wat de 
Roosendaalse Lijst gezegd heeft. Buitengewoon treurig. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Als de heer Van den Beemt geluisterd had, had hij geweten 
dat hij nu ook al bezig was over de heer Verbraak meer specifiek wethouder Verbraak. Zoals gezegd het 
zou fijn zijn geweest als de wethouder zijn tactiek vooraf gedeeld zou hebben met de hele raad. Zoals hij 
vorige week wel een mededeling uit deed gaan om zijn draai aan te geven. Maar goed, we krijgen dus 
een verklaring met daarin excuses. En wat de heer Van Ginderen ook meent te moeten zeggen over ons 
gesprek gisteravond, wat ik sowieso verre van chic vind, hij heeft mij niet op de hoogte gebracht van een 
verklaring vanavond door zijn wethouder. Wel van andere dingen maar ik beschouw het wel als een 
privé-gesprek. Wat mij, wat ik, wat wij jammer vinden is dat dit college heeft aangegeven samen te willen 
werken en samenwerking met alle partijen na te streven. Daarvoor dien je wel transparant te zijn en 
daarom herhaal ik de vragen voor de wethouder. Sinds wanneer weet u dat u een verklaring ging 
afleggen vanavond? Met wie heeft u deze opgesteld? Heeft u de verklaring vooraf laten weten aan enige 
politieke partij? Bent u net als ik verrast dat drie coalitiepartijen geen eerste termijn hebben genomen of 
wist u daar vooraf ook al vanaf? Waren deze partijen vooraf wel door u geïnformeerd?  Waar is de 
transparantie, voorzitter, waar is de transparantie?  
 
De VOORZITTER: Meneer Van Ginderen? 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, er wordt behoorlijk op de trommel geslagen dat 
kun je wel stellen. U zegt het vertrouwen op in wethouder Verbraak, maar de gemeenschappelijke 
regelingen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college. Waarom zegt u niet het 
vertrouwen op in het hele college? Of durft u dat niet? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
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De heer RAGGERS: Volgens mij gaat het niet om hoeveel lef te we hebben vanavond. Volgens mij 
richten wij ons op de portefeuillehouder van vanavond wethouder Verbraak. Dat lijkt mij heel logisch. 
Want vanavond voelt als een belediging naar de raad. In elk geval naar de oppositie en een belediging 
naar onze inwoners. Om GroenLinks te citeren “in de komende negen maanden kan deze wethouder 
onze gemeente nog veel schade berokkenen”. En om af te sluiten met een citaat van wethouder 
Verbraak zelf “dit tart onze intelligentie”. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Dan ga ik vervolgens naar de heer Schijvenaars. 
Behoefte aan een tweede termijn? Het woord is aan de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter en als je uit de coulissen komt en als je daar vaak verblijft dan 
hoor je ook wel heel veel overigens. En op grond van al die informatie heb je dan ook een eerste termijn 
gehouden waarin het eigenlijk ging over geloofwaardigheid, over solidariteit en collegialiteit. Voorzitter, 
als ik nou deze avond op me laat inwerken dan denk ik terug aan toen wij met de Begroting bezig waren 
een paar jaar geleden. En toen hebben wij als oppositiepartij gezegd het heeft totaal geen zin om iedere 
keer weer bij het kruisje te moeten tekenen wij houden daarmee op. En toen hebben wij een heel hard 
statement gemaakt door inderdaad met die stelling te komen. En we hadden gehoopt of in ieder geval 
de Nieuwe Democraten hadden gehoopt dat dat zou leiden tot een coalitie en tot een college waarin ze  
elkaar meer zouden gunnen, waarin er wat meer openheid zou zijn. En natuurlijk snap ik dat het college 
meer dan blij is met deze coalitiepartijen. Want het college hoeft maar te wijzen en de coalitiepartijen die 
doen braaf wat het college ze afdwingt. En ja ze zijn even kritisch in een Commissie of even een kritisch 
in een termijn en dan vervolgens is de uitspraak van ja we nemen genoegen met de spijtbetuiging. En 
voorzitter, er is vanavond zoveel gezegd en ik ga het woordje liegen maar niet noemen. Ik ga het 
woordje onwaarheden ook maar niet noemen. Maar ik ga wel zeggen dat dit college en deze coalitie zich 
100% ongeloofwaardig heeft gedragen vanavond. Echt 100% ongeloofwaardig. En er zitten ook in deze 
zaal een aantal mensen die hebben de cursus, de raadscursus gevolgd en die hebben een stukje 
theorie meegekregen en die maken vanavond voor het eerst een stukje harde werkelijkheid mee. Wat 
denkt u? Dat deze mensen nu extra enthousiast worden om in de politiek actief worden, wetende wat er 
vanavond allemaal is gebeurd? Wat denkt u dat nu als college en als coalitie dat u iets goeds heeft 
gedaan voor Roosendaal? Wat u heeft gedaan is uzelf beschermen. Is uzelf redden is het bewijs 
geleverd van alles door het pluche als we maar kunnen blijven zitten. Hoe we ook zijn aangeslagen. Hoe 
we ook zijn beschadigd. En de Nieuwe Democraten hadden zelf ook nog aan een Motie gedacht van 
Afkeuring voor het totale college. Daar hebben we vanaf gezien omdat ook wij vinden dat je vanavond 
een heel hard statement moet maken. En dat statement is inderdaad die Motie van Wantrouwen naar 
wethouder Verbraak. De mens Verbraak is een aardige kerel. Van wethouder, Hans Verbraak hoor je 
nooit slechte worden over zijn collega’s, die man blijft beschaafd. Maar hij is niet in staat om zijn 
wethouderfunctie goed te vervullen. En laat zich vervolgens volledig piepelen. De mannetjesputters van 
dit college hebben gewoon bepaald hoe het gaat. Er is gewoon 100% regie gevoerd. 
 
De VOORZITTER: Rondt u af? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik ga afronden, voorzitter. Wat er vanavond is gebeurd voorzitter, is 
inderdaad het spel voor de bühne. Tekenen bij het kruisje en behalve wethouder Verbraak heeft het 
voltallige college zich vanavond ontzettend in de nesten gewerkt. Meer dan dat zij op dit moment wellicht 
beseffen, voorzitter. En mijn laatste zin je moet inderdaad als college en ook als coalitie wel ongelooflijk 
zwak zijn als je zo wegloopt voor het debat en je zo weinig zegt om maar heel weinig interrupties te 
krijgen, want stel dat je een verkeerde uitspraak doet. Hoe zwak kun je zijn. Voorzitter, zo zwak. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, dank u wel. Ik ga naar de heer Yap, Partij van de Arbeid, 
tweede termijn 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter. De PvdA constateert dat het een vrij bijzondere raadsvergadering is. Maar 
wellicht ook wel te verwachten gelet op eerdere ervaringen die wij sinds 2014 hier in deze raad hebben 
meegemaakt. In de Commissie leek het erop, fracties gaven dat ook terecht aan, dat dit niet zonder 
consequenties zou kunnen blijven voor de portefeuillehouder. Nogmaals het breed gevoelde was dat 
hier iets niet goed was gegaan. De uitleg er niet is gekomen en fracties gaven raadsbreed aan we 
moeten dat op ons in laten werken. Als ik dan een aantal coalitiepartijen hier vanavond hoor. VVD geeft 
aan ja het is allemaal maar ingewikkeld, een bodemloze put dat Werkplein, geldverslindend project. 
Maar dan denk ik neem je taak dan als raadslid serieus en kom ook met plannen om dat te verbeteren. 
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Voorzitter, ik heb daar tot op heden heel weinig van de VVD over gehoord. Roosendaalse Lijst en het 
CDA maken het misschien nog wel bonter, die geven aan ja we zijn vanavond overtuigd. Excuses 
gekomen ten aanzien van het proces, want daar ging het om. Maar de inhoud ja goh daar hebben we 
wel wat woorden over geuit, maar dit is vanavond wel afdoende. Nogmaals bijzonder en bovendien ja u 
kunt allemaal thuis ,ik zal dan vooral aan de kijkers ook vragen en de mensen hier in de zaal, kijk het 
debat in de Commissie terug, want het is gewoon een volledige discrepantie met de bijdrage die de 
fracties hebben gegeven in de Commissie. Ja, voorzitter, en dan de wethouder. Vooraf hadden wij als 
fractie toch echt gehoopt dat er een deugdelijke uitleg zou komen. Het is niet zo dat wij hier vanavond 
voordat dit debat was begonnen onze stelling hadden ingenomen. We gingen er echt vanuit, de 
wethouder gaf ook aan ik laat het debat ook op me inwerken, dat er toch een beter verhaal zou komen. 
Dat de wethouder ons overtuigend zou meenemen in het verhaal waarom er een ommezwaai is 
gekomen. Voorzitter, ik kan het niet anders maken, enige ommezwaai die is gekomen is dat hij bij de 
start van zijn termijn hier in de raad heeft aangegeven excuses voor het proces. Maar op inhoud 
nogmaals qua uitleg, ja ik hoor geen verschil ten aanzien van de Commissie. Ik vond eigenlijk bijna de 
bijdrage arrogant, ook gericht op interrupties richting diverse collega’s. Voorzitter de PvdA-fractie heeft in 
eerste termijn, of in tweede termijn was het op interruptie richting GroenLinks al aangegeven of het 
verstandig is dat bij in dit geval ten aanzien van het Werkplein bij een portefeuillehouder zowel de rol als 
eigenaar in zijn rol als Dagelijks Bestuurder, als opdrachtgever afnemer van taken namens de gemeente 
verstandig zou zijn. Ja, wij gaan ervan uit nog los wat de uitkomst is van de beraadslaging ten aanzien 
van die motie dat de wethouder nogmaals zelfreflectie pleegt en zeker met de woorden als hij zegt als 
Dagelijks Bestuurder ben ik niet scherp genoeg geweest. Woorden voor onze inwoners, denk ik, 
onbegrijpelijk. Als het gaat om miljoenen, er worden miljoenen extra gevraagd over 2017 en 2018 en je 
bent dan niet  scherp en je moet gecorrigeerd worden door het college in een heisessie. Ja, voorzitter, 
wie kunnen wij dan nog serieus nemen. Kunnen wij deze portefeuillehouder dan nog als Dagelijks 
Bestuurder, nogmaals los van welke motie die we hier vanavond dan ook aannemen als stemmen of 
welk raadsvoorstel er dan ook doorheen komt, kunnen wij deze portefeuillehouder in zijn rol als Dagelijks 
Bestuurder nog serieus nemen? Voorzitter, ik rond af. Ik denk dat GroenLinks  het helder verwoordde er 
is weer een patstelling ontstaan. Ik denk zeker niet dat dat te verwijten is naar de partijen die kritisch zijn 
geweest en gebleven in de raad. Ik vooral dat dat toch komt door de richting die het voltallige college 
heeft meegegeven aan het verlengstuk, de coalitiepartijen hier in de raad. Er is weer een patstelling, we 
zijn weer gekomen op het moment waarop we hier collectief zeiden als oppositie Kadernota doet er niet 
toe. We zijn hier weer op het moment gekomen dat er een e-mail kwam begrotingsbehandeling inbreng 
doet er niet toe. Voorzitter, volstrekt ongeloofwaardig. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Last but not least, de heer Van den Beemt. Nog een tweede termijn? Ga 
uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT:  Dank u wel, voorzitter. Die gemeenschappelijke regelingen die lijken steeds 
groter, steeds ingewikkelder, steeds complexer te worden en iedereen lijkt het ermee eens te zijn dat we 
daar eens iets aan moeten gaan doen. Wij hebben dat ook in de eerste termijn aan het begin even 
gezegd. Stuitend vervolgens dat de ouderwetse, arrogante Partij van de Arbeid, die het altijd beter weet 
zegt dat er niemand met oplossingen komt. U wil het even niet horen, prima. Maar ga niet zeggen dat we 
het er niet over hebben. Voorzitter, als we dit laten verrommelen dan zal de Provincie binnenkort achter 
ons aangaan en met suggesties komen waar helemaal niemand hier op zit te wachten. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, interruptie. 
 
De heer YAP: Voorzitter, wij hebben niet gezegd dat wij het beter weten, maar wij hebben de VVD 
verwijt gemaakt dat u in al deze jaren dat u het kon doen geen enkel voorstel toch heeft ingediend om 
het Werkplein beter te laten functioneren. In uw eerste termijn gaf u aan het is een geldverslindend 
project een bodemloze put. Nogmaals ik heb geen enkele keer ook vanavond niet gehoord wat dan 
beter zou moeten.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik noem het arrogant omdat de Partij van de 
Arbeid al drie jaar aan de zijlijn van alles staat af te keuren en nooit met verbeteringsvoorstellen komt. 
En wat krijg ik dan nu te horen? Op het moment dat ik zeg misschien moeten we eens met een 
permanente hoorcommissie komen om het beter in de gaten te kunnen houden en dan gaat u zeggen 
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dat we niets zeggen.  Hoe kan het! Ik kom nota bene met een voorstel. Hoe onvolwassen en 
onvoldragen het ook nog is, maar we zijn wel de eerste die hebben geprobeerd hier iets in deze zaal 
neer te leggen van zouden we het eens op die manier kunnen gaan proberen om er controle op te 
krijgen. En dan zegt u, u komt met niets. Prima, maar we hebben het wel gezegd. 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, volgens mij verstaan beide partijen elkaar niet. Ik heb specifiek gedoeld op het 
feit ten aanzien van economie, arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid dat de VVD heeft nagelaten om 
deze periode ieder jaar, vanavond voorstellen in te dienen om het Werkplein beter te laten functioneren, 
om te zorgen dat we meer mensen aan het werk krijgen. Op dat punt doelde ik. Ik vind de suggestie dat 
je moet kijken hoe je meer grip kunt krijgen op verbonden partijen prima. Maar daar ging mijn interruptie 
en mijn termijn niet over. Dus u moet zich wel in die zin bij het verhaal houden, want u kunt in ieder geval 
de PvdA niet verwijten dat wij ten aanzien van werk, aanpak jeugdwerkloosheid, meer banen, 
Roosendaal als opdrachtgever, noem maar op geen voorstellen in deze gemeenteraad de afgelopen 
jaren hebben ingediend, want dan weet ik niet waar u heeft gezeten. 
 
De VOORZITTER: Oké. De heer Van den Beemt en dan gaan we door. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, iedereen mag winkelen in citaten van anderen zoals die het 
zelf wil. Maar ga niet zeggen dat we niets doen als we net hier iets op tafel gelegd hebben. Ik vind het 
nog steeds bizar. Voorzitter en wat ik zojuist wilde gaan zeggen is die gemeenschappelijke regelingen 
die moeten we gaan aanpakken. De Provincie hijgt alle gemeenten in deze Brabant in de nek in het 
kader van bestuurskracht. En als we niet laten zien dat we het samen met elkaar kunnen verbeteren dan 
gaan anderen het voor ons regelen en dat zijn altijd de oplossingen die wij niet gekozen zouden hebben. 
We moeten hier gewoon samen aan de bak en niet om ons heen gaan slaan vanuit verzonnen 
oppositie-coalitiestellingen. Ik word echt doodziek, voorzitter, van het oppositie-coalitieverhaal van de 
heer Raggers die zelf besloot dat hij niet toe was aan coalitievorming drie jaar geleden. Die er zelf voor 
koos om in de oppositiebank te gaan zitten, die bijna wekelijks raadsleden van coalitiepartijen belt en 
dan gaat zeggen dat wij geen contact met elkaar mogen hebben. De man die contact heeft gehad 
gisteravond met de man van het CDA, die twee dagen daarvoor aan mij gevraagd heeft wat gaan jullie 
doen. En dan mogen wij elkaar niet spreken? Ik snap er helemaal niets van van uw argumentatie. U doet 
de hele tijd alsof u tegen achterkamertjespolitiek bent en u bent de grootste achterkamerpoliticus van 
Roosendaal. U kunt maar niet stoppen met vragen hier en vragen daar en polsen zus en polsen zo. 
Daar moet u ook eerlijk over zijn. Er is niemand die zo vaak in de telefoons verschijnt hier als de heer 
Raggers. Hij heeft contact met iedereen. Een hoge kwaliteit, want zo kom je ergens. Maar ga dan niet 
anderen het verwijten als ze ook eens met elkaar spreken. En nee ik heb niet een verklaring van de heer 
Verbraak gekregen.  
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zou ik u mogen vragen. Ik vind dit geen vertoning, voorzitter. Ik 
vind dit iets te direct.  
 
De VOORZITTER: Nee, kijk, ik toets altijd op onwelvoeglijkheden. Dit is een raadsvergadering en daar is 
een zekere immuniteit. Ik hoor de heer Van den Beemt geen beledigingen geen onwelvoeglijkheden 
uitspreken die zouden moeten geschrapt in de notulen of dat de voorzitter zou moeten ingrijpen dat hij 
zijn woorden zo niet uitspreekt. Ik zit nog niet op die grens. Ja, ieder kiest zijn eigen woorden en zijn 
eigen betoog. Ik neem daar kennis van. U kunt vervolgen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen mijn irritatie over de 
onrechtvaardigheid om dat wantrouwenverhaal…  
 
De VOORZITTER: U heeft nog veertig seconden. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, die situatie bij het Werkplein die was zo verschrikkelijk complex 
dat daar dus een hele verwarrende situatie is ontstaan. Dat vonden we volgens mij allemaal. En het 
resultaat daarvan was dat eerst ons college akkoord ging en toen vanwege de Kadernota alle trends en 
ontwikkelingen naast elkaar ging leggen en toen hebben ze besloten een ommekeer te maken. En dan 
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vind ik persoonlijk dat als een college besluit om toch het plan te wijzigen en daar toch voor uit te komen 
dat dat nou niet echt een kenmerk van zwakte is. En wij waren niet blij met de manier waarop dat ging. 
Wij zijn niet blij met dit proces. Maar we hadden afkeuring gevoeld als het college was blijven volhouden 
er is niets aan de hand. En ik vind het toch wel moeilijk te verkroppen dat op het moment dat het college 
zegt we hadden het beter kunnen doen dat ze uitgerekend dan de Motie van Wantrouwen krijgen. Dank 
u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Nog een interruptie, kleintje, van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, alle theater even uitkleden bij de heer Van den Beemt vanavond. 
U heeft nog steeds niet inhoudelijk weten aan te geven waar op inhoud u nu vindt dat er een tweede 
besluit gerechtvaardigd is. U weet de inhoud niet aan te geven, uw coalitiegenoten weten de inhoud niet 
aan te geven. En als u claimt op inhoud het debat in te gaan en te willen gaan dan moet u dat ook doen. 
En nee dit was geen vraag, voorzitter.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat iemand geen vraag stelt wil nog niet zeggen 
dat ik er geen antwoord op kan geven. Maar op dit soort toneelstukken hoeven we ook geen antwoord te 
geven. Ik bedoel 11 van de 35 mensen zien het één, 24 zien het ander. Ja, zo is het leven. Maar die 
onrechtvaardigheid waar ik het over had meneer, dat is geen toneel dat kan ik u wel garanderen. Ik vind 
het niet netjes. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u de heer Van den Beemt. Dan zijn wij aan de zijde van u raad door de 
tweede termijn heen. Ik kijk nog even naar de wethouder. Nog behoefte aan een reactie? Ga uw gang 
wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, u mag over mij heen lopen maar niet heen en weer. Ik heb het lef 
gehad vorige week tijdens de collegedagen om een knoop door te hakken om iets waar ik niet scherp in 
was geweest, dat wil niet zeggen dat ik nooit scherp ben ik ben zeven jaar wethouder, het lef gehad om 
te zeggen het is goed voor ons als Roosendaal om dit besluit aan de raad voor te leggen. En ik steek 
daar mijn nek voor uit. En ik wist als je iets een dag van te voren naar de raad stuurt wat een dag daarna 
behandeld moet worden, dat je dan diep door het stof moet. Zeker op de manier zoals ik het vorige week 
uit voortschrijdend inzicht dat was mijn verhaal aangepakt had. Ik heb meneer Raggers helemaal geen 
verklaring, ik heb niemand uit deze raad, maar dan ook niemand een verklaring toegestuurd. Ik heb 
geen verklaring. Ik heb gewoon geantwoord op de vraag die er lag van de raad kunt u antwoord geven 
wat u vorige week niet hebt gegeven. En dat heb ik gedaan. En het raadslid mag opstaan nu die mijn 
antwoord op papier heeft. Ja, dan staat er niemand op, voorzitter. Want dat is niet het geval. En weet u 
waarom? Omdat ik het niet goed vond om u schriftelijk iets toe te sturen, geachte raad van Roosendaal 
ik heb dit dossier even niet goed gedaan, maar ik heb het hersteld op het allerlaatste moment. Voor wie? 
Voor de mensen in Roosendaal die het betreft, waar ik hart voor heb. Om ze zo goed mogelijk te 
begeleiden naar werk, want daar sta ik voor. Dag in dag uit. En dit dossier kleeft nu aan mij, dat mag 
maar gaat u dan alstublieft niet zeggen de komende negen maanden jonge, jonge, jonge nee laat dat 
maar aan Hans Verbraak over die knokt zich daar wel doorheen. Voorzitter, want hier staat wel een 
bestuurder die hart heeft voor de inwoners van Roosendaal. Die hart heeft voor de gemeente, die knokt 
voor dossiers. Als het niet in één keer kan dan doe ik het in twee keer of soms in drie keer. Maar ik heb 
in zeven jaar wel dingen gedaan waarvan ik denk het ging moeilijk soms maar ik heb het er wel 
doorheen. En daar blijf ik voor gaan, voorzitter. En als u dan zegt ja ach wethouder dat vertrouwen 
hebben wij niet meer in u dan vind ik dat bijzonder jammer, bijzonder jammer, want ik ben geen coalitie-
oppositie man. Dat weet u ook. Ik praat met iedereen en als u mij belt meneer Raggers dan neem ik op. 
Of als u mij een berichtje stuurt dan krijgt u een antwoord en dat geldt voor alle 35. Ik ben geen 
wethouder van de coalitie. Ik ben een wethouder van de Roosendaalse gemeenteraad en ik heb het 
beste voor met elke inwoner van Roosendaal en daar ik doe ik al vele jaren m’n stinkende best voor. En 
als het aan mij ligt maar daar gaat u over, dan blijf ik dat doen. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Is het echt nodig meneer Yap, interruptie? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik begrijp uit de woorden van de wethouder dat hij blijkbaar het nodig vindt 
om een raadslid aan te vallen die kritisch is geweest en een Motie van Wantrouwen aan zijn broek 
smeert. Maar voorzitter kan de wethouder ons nog een keer proberen te overtuigen… 
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De VOORZITTER: Nee… 
 
De heer YAP: In het verhaal als volgt. U geeft aan ik ben zo moedig geweest om in te zien dat we de 
zienswijze moeten aanpassen. Dat geeft u aan. Daar heb ik verantwoordelijkheid voor genomen, daar 
heb ik verantwoordelijkheid voor genomen om dat kort voor de Commissievergadering in te dienen. 
Maar, voorzitter dat was toch helemaal niet het debat in de Commissie. Het debat in de Commissie 
richtte zich op het feit dat nogmaals, ik herhaal het nogmaals qua inhoud vooralsnog en tot op heden tot 
op vandaag er geen inhoudelijke argumenten ten grondslag lagen om de zienswijze te wijzigen. Die 
heeft u vandaag toch niet anders gegeven dan in de Commissie? Toen gaf u ook aan ik heb in het 
college ingezien dat onze verwachtingen hoger liggen dan het werkplein. Dat heeft u toch vanavond 
letterlijk herhaald.  
 
De VOORZITTER: Oké, nou de wethouder, nog even een korte reactie en ik hoor ook Vrouwe 
Democratia op de deur bonzen dat zij besluitvorming wil. Ja, daar staat ze meneer Yap, buiten. En het 
wordt tijd dat we gaan besluiten. Doe de deur maar dicht. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik doe nog een poging in de richting van de heer Yap. Je hebt BUIG-
kosten en je hebt uitvoeringskosten. BUIG-kosten, de kosten van de uitkeringen die lopen veel minder 
overigens dan een jaar geleden, die lopen op. Kost dus meer geld. Parallel daaraan lopen de 
uitvoeringskosten, die uitvoeringskosten die kun je wel beïnvloeden want je kunt niet zeggen ja als er 
steeds meer bijstandsgerechtigden zijn moet ik steeds meer personeel hebben. En daar op die 
uitvoeringskosten daar willen wij met het Werkplein en de collega-gemeenten over in gesprek. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik denk dat het goed zo is. Ik… Ja, nou eentje dan maar ik weet niet of de 
wethouder nog behoefte heeft aan beantwoording. Ik denk dat alles wel gezegd is. Maar goed ik kan u 
de interruptie niet wijzigen. Dus ga uw gang de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Op zich complimenten voor de  felheid waarmee de 
wethouder zichzelf nu verdedigt. Dat mag hij vaker doen wat ons betreft. In zijn termijn zei de wethouder 
ook, in zijn eerdere termijn, ja we zijn pas gekomen tot een ander standpunt over die zienswijze omdat 
wij op de heisessie kwamen alle nieuwe feiten kwamen samen en toen konden wij vervolgens met 
elkaar beter duiden wat wij dan voor ambities konden hebben als gemeente Roosendaal in relatie tot het 
Werkplein. Die nieuwe feiten zoals u ze heeft toegelicht die zijn dus ontstaan in de aanloop naar de 
heisessie. Zegt u daarmee dan ook dat die feiten bij het Werkplein op dat moment toen de Begroting is 
vastgesteld dat die feiten toen volstrekt onbekend waren. Is dat dan eigenlijk het verhaal wat u zegt van 
het Werkplein weet dus niet wat er dan eigenlijk landelijk speelt, maar wij als gemeente Roosendaal wel. 
Is dat een beetje de redenering geweest? 
 
De heer VERBRAAK: Nee, de ambities die wij als Roosendaal hebben wijken af van de ambities van het 
Werkplein.  
 
De VOORZITTER: Nee, ik heb het al vele malen gehoord vanavond in diverse toonhoogten en woorden. 
We vallen echt in vicieuze cirkels. Ik denk echt dat we toe zijn aan besluitvorming. Als volgt er zijn geen 
amendementen ingediend dat betekent dat wij dus over het moedervoorstel gaan besluiten. Hoe wil u 
het gehad hebben? Alles in een bulk, het zijn tien begrotingen met daaraan gekoppeld de voorgestelde 
zienswijze om die in te dienen. Dat kan allemaal in één keer, in tien, of zegt u van doe ze een voor een 
even nalopen en dat ik u per gemeenschappelijke regeling een standpunt vraag. Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, misschien is een aardig voorstel dat u negen gemeenschappelijke 
regelingen in een keer doet en dat u dan de zienswijze over de Begroting Werkplein dat u dat als enige 
apart doet. 
 
De VOORZITTER: Oké, lijkt een prima voorstel. De negen als bulk en het Werkplein even apart. 
Iedereen akkoord zo? Lijkt mij uitstekend voorstel. Dan vraag ik u en dat moet ik even goed voor de 
verslaglegging om in te stemmen met de Begroting 2018 en de daarop volgende voorgestelde 
zienswijze van de: 
1. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
2. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. 
3. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
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4 GGD West-Brabant. 
5 Regionaal Bureau Leerplicht. 
6 ICT samenwerking West-Brabant-West. 
7. WVS-groep. 
8. Regio West-Brabant. 
9. West-Brabants Archief. 
Een uwer behoefte aan een stemverklaring op een van die negen onderdelen? Dat is niet het geval. 
Kunt u instemmen met deze negen voorstellen? Graag. Dat kunt u bij unanimiteit. Aldus aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan de Begroting en de daarop gegeven zienswijze inzake Werkplein Hart van West-
Brabant. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit onderdeel. Ik inventariseer even. De heer 
Emmen en vervolgens de heer Schijvenaars, ga uw gang.  
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. De fractie van D66 is nog altijd niet overtuigd het volledige 
verhaal te kennen met betrekking tot de draai en kan derhalve niet instemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter de fractie van de Nieuwe Democraten is nog steeds voorstander 
van de eerste zienswijze, dat het eerlijke verhaal vertelde, de gewijzigde zienswijze, voorzitter, gaan wij 
niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog van u raad wat betreft zienswijze? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor de Begroting en de zienswijze van het Werkplein West-Brabant? Daarvoor 
hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten, D66, Partij 
van de Arbeid, GroenLinks, de VLP. U was voor, sorry, dan zijn het die fracties. Dus tegen Nieuwe 
Democraten, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Zo klopt het. Dan is daarmee dit raadsvoorstel 
aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan ligt voor de motie nummer 1 “Motie van Wantrouwen”. Ja misschien wat 
formalistisch maar een uwer toch nog behoefte aan een stemverklaring op die motie? Mevrouw Oudhof?  
 
Mevrouw OUDHOF: De SP vindt dat het college ten aanzien van de werkwijze met de Begroting van 
het Werkplein niet fraai heeft gehandeld. De SP is echter ook van mening dat het belang om regie te 
blijven voeren als gemeente Roosendaal op de gemeenschappelijke regeling het Werkplein voorop 
staat. Steunen van deze motie is dan ook naar onze mening niet in het belang van het Werkplein. 
Daarom zullen wij deze motie niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké, dank u wel. Anderen nog? Anderen nog van u raad? Dan ga ik stemmen. 
Wie is voor motie nummer 1 de “Motie van Wantrouwen”. Daarvoor hebben gestemd de fracties van 
Nieuwe Democraten, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de VLP, de Vrije Liberale Partij. De 
motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Rest mij nog even, de griffier wijst mij daarop, betreft de besluitvorming van de 
gemeenschappelijke regelingen. Dat is dan sub 4 van het besluit om ik meld het nog maar even om 
die ook op te nemen in de Gemeentebegroting 2018-2021. Het is voordehandliggend weliswaar maar 
dat nog even expliciterend en dat u ook kennis heeft genomen van de Voorlopige Jaarrekeningen 
2016 van de tien verbonden partijen. 
 

7. C-CATEGORIE 

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Goed, niets meer aan de orde zijnde sluit ik de raadsvergadering en ik laat het aan 

de Commissievoorzitter van vanavond, de heer Verhoeven over hoe en of en wanneer het vervolg van 

deze avond plaatsvindt wat betreft de Commissievergadering. Maar de raadsvergadering is gesloten.   

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.10 uur. 



 
 

Verslag raadsvergadering 15 juni 2017     pagina 32 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 6 juli 

2017 

 

De griffier,                                                         De voorzitter, 

   


