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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2018 

 

VERGADERING DONDERDAG 15 MAART 2018 
 

 

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 1 maart 2018 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c.  Actielijst en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 9 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Camping Herelseheide 
b. Voorstel 10 Raadsvoorstel Omgevingsvergunningprocedure Van der Veldt  

Plantagebaan 57 Wouw 
c. Voorstel 11 Raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen vierde tranche vitaliteitsacties 
d. Voorstel 12 Krediet aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Slimme Binnenstad 
b. Raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige motie Nieuwe Democraten onderzoek VerenigingsVerzamelGebouw  
 De Biggelaar 
 
8. Sluiting  

 
Aanwezig:  
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  

Wethouders: mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren C.A. Lok, C.A.E.M. van Poppel, A.A.B. 

Theunis, J.A.M. Verbraak.  

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

(SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.W. Oudhof (SP)  

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

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

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

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

Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers 

(Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), 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).  
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Afwezig:  

Mevrouw A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA). 

De heren: M.J. van der Aa (SP), H.W. Emmen (D66), A.A.M. Mol (CDA),  R. Niehot (Roosendaalse 

Lijst).  
 
1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur als u uw plaatsen zou willen innemen dan open 
ik bij deze de raadsvergadering. De laatste raadsvergadering op inhoud in deze samenstelling. We 
zien elkaar nog wel terug in deze samenstelling bij het afscheid nemen straks van raadsleden die niet 
terugkeren. Maar dat zal een nou ja feestelijk maar net hoe je er tegenaan kijkt of een droevige, 
meneer Van Heumen zegt feestelijk. Blij dat je weggaat. Ik zie het aan je. Maar ieder vult dat voor zich 
in, maar dan zien we elkaar nog terug. Maar in ieder geval voor vanavond is het in uw samenstelling 
de laatste inhoudelijke raadsvergadering. Ik meld afwezig en doe dat in willekeurige volgorde 
mevrouw Van den Nieuwenhof en de heer Mol van de fractie van het CDA, de heer Emmen van de 
fractie van D66, de heer Van der Aa van de fractie van de SP en van de fractie van de Roosendaalse 
Lijst de heer Niehot en de heer Goossens komt later in de vergadering. Dat in het kader van de 
opening.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Wij zijn toe aan agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Wenst een 
uwer hierover het woord? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Met betrekking tot het agendapunt de Slimme Stad 
zou ik graag de collega’s in overweging willen geven om dit te laten verder te behandelen, te laten 
behandelen en beslissen door de volgende samenstelling van de gemeenteraad. Het voorstel is 
namelijk wat ons betreft erg onvolledig en het gaat echt om heel veel geld en het lijkt ons heel chic dat 
dan de volgende samenstelling van de gemeenteraad daarover het besluit kan nemen. En naar ons 
idee is er ook niet echt een dringende noodzaak dat vanavond dat besluit per se genomen moet gaan 
worden. Het gaat om een hele lange termijn. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik denk dat zorgvuldigheid in deze kwestie juist als het allerbelangrijkste 
zou moeten gelden, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. U stelt voor concreet om artikel of agendapunt 6.a. inzake de 
Slimme Binnenstad om dat om de redenen die u heeft aangevoerd om dat vanavond van de agenda 
af te halen. Nou ik vraag dan altijd aan u, het is een ordevoorstel, of u het daarmee eens bent. De 
helft plus een als dat ondersteund wordt. Is dat anders dan blijft dat agendapunt staan. Dus ik vraag u 
wie is voor het voorstel van de heer Schijvenaars om 6.a van de agenda af te halen? Willen diegenen 
die daarvoor zijn de hand omhoog steken. Daarvoor zijn de Nieuwe Democraten uiteraard, daarnaast 
de fractie van de SP, D66 en de VLP. Mij lijkt dat dat onvoldoende is maar… Met 11 voor en de 
overige tegen dat is de meerderheid blijft dit raadsvoorstel op de agenda staan en wordt ook 
behandeld.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 1 maart 2018 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van u 
raad van 1 maart jongstleden. Bij de griffie zijn geen voorstellen tot wijziging binnengekomen. Mag ik 
ervan uitgaan dat u hiermee ongewijzigd kunt instemmen. Dat is het geval. Dan is dat vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, 4.a dat zijn ingekomen stukken. Kunt u instemmen met de wijze 
waarop het college u voorstelt om die brieven af te wikkelen dan wel kennis van te nemen. Dat is het 
geval. Waarvan akte.  
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b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat is de afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Er is 
bij de griffie een onderwerp aangemeld en dat is inzage het Zorgcomplex kwetsbare ouderen van de 
fractie van de VLP. Is dat juist of heb ik nog iets over het hoofd gezien dat er toch nog een aanmelding 
is voor een nadere vraag? Of dit is het inderdaad? Dat is het geval. Ik kijk even naar welke wethouder 
primair is. U kijkt naar elkaar. Iene miene mutte, iene miene mutte, dat hangt van de vraag af. Wij 
gaan de vraag beluisteren. Van de fractie van de VLP of het een zorgkant heeft of een RO-kant. De 
heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel voor de zeer snelle beantwoording van de VLP-vragen 
betreffende het te realiseren unieke Woon- en Zorgcomplex  SeneS voor kwetsbare ouderen. 
Voorzitter het antwoord betreffende de luchtkwaliteit komt niet overeen met de eerder gestelde VLP 
vragen over de luchtkwaliteit in onze stad, die volgens de wethouder tiptop in orde is. Nu voorzitter, 
onze aanvullende vraag. Kan het snel fietspad op de Wouwse weg wel een blokkade zijn want wat 
kan dit zo urgente Woon- en Zorgcomplex SeneS voor kwetsbare ouderen in Roosendaal nog in de 
weg staan. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De wethouder Theunis geeft antwoord. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk als het gaat om je hebt de algemene luchtkwaliteit 
in onze stad wordt gemeten en je hebt ook een laat ik zeggen een luchtkwaliteit op 10 meter afstand 
van de snelweg. Het gaat hier over kwetsbare ouderen. College, Van Poppel en ik hebben samen met 
de initiatiefnemers gesproken. Eén over het initiatief zelf, daarvan hebben gezegd van prima initiatief 
willen we graag verder over praten en ook en dan komt het al graag met elkaar samen bespreken om 
eventueel een andere locatie aan te wijzen. Men heeft ook ons advies gevraagd over deze locatie. Als 
u kent het oude Hertoghs-terrein, ja dat ligt echt in de oksel van de snelwegen tegen het talud van een 
snelweg aan. En daarvan hebben we in ieder geval, dat was ook de vraag, geadviseerd van luistert u 
eens lijkt ons niet de beste plek. Als je kwetsbare ouderen gaat onderbrengen voor zorg tegen het 
talud van een snelweg met zoveel verkeer lijkt ons dat niet op de eerste plaats nou niet erg handig om 
dat te doen. En op de tweede plaats hebben we geadviseerd aan de investeerders van u dient dan 
mocht u dat al willen, maar we adviseren negatief, dat is dusdanig hoge kosten en investeringen met 
zich meebrengt dat dat project niet rendabel is. Dat hebben we geadviseerd. En we hebben nogmaals 
aangeboden om verder aan tafel te gaan om in de stad een locatie te zoeken die naar ons idee 
gezonder is voor de kwetsbare ouderen en zeker voor hun ook een geringere investering met zich 
mee zal brengen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, voor het antwoord.   
 
c.  Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan ga ik naar agendapunt 4.c de actielijst en motielijst. Om te beginnen met de 
actielijst. Wil een uwer daarover het woord? De heer Van Ginderen, sorry de heer Van Broekhoven.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. We refereren in dit geval aan nummer 2017-
A38 op de actielijst. Na de Commissie van vorige week over de economische barometer hebben wij 
vragen gesteld over de resultaten van het Economisch Actieplan. Het effect van het Economisch 
Actieplan schijnt volgens de krant 1900 nieuwe banen te zijn. Maar zowel op onze vragen als vanuit 
de actielijst hebben wij tot op heden formeel niets ontvangen. In de actielijst wordt gesproken over de 
resultaten en dat we deze begin van dit jaar krijgen. Volgens ons is midden maart geen begin van het 
jaar, sorry. Wij gaan ervan uit dat wij deze resultaten begin van deze bestuursperiode nog krijgen. Kan 
de wethouder dit bevestigen en zo niet dan graag een toelichting waarom niet. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dat kan ik zeker bevestigen. Ik heb een uur geleden de handtekening 
onder de antwoorden op de vragen gezet, dus die vindt u morgen bij de dagmail. En ik heb op ik meen 
5 maart in de kleine zaal van De Kring een informatieavond gehouden over de resultaten van het 



 
 

Verslag raadsvergadering 15 maart 2018     pagina 4 

Economisch Actieplan waarvoor uw was uitgenodigd, overigens. Er waren enkele raadsleden 
aanwezig en daar is de evaluatie is daar toegelicht, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, voldoende zo, denk ik. Anderen nog van u raad over de Actielijst? Dat is niet 
het geval. Dan gaan we naar de motielijst. Een uwer behoefte om daar nog iets over te zeggen? Dat is 
niet het geval dan nemen wij daar kennis van. 
 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 9 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Camping Herelseheide 
De VOORZITTER: En dan gaan wij naar agendapunt 5, dat zijn de hamerstukken.  
Agendapunt 5. a het voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Camping Herelseheide.  
Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Aanvaard. 
 
b. Voorstel 10 Raadsvoorstel Omgevingsvergunningprocedure Van der Veldt  
 Plantagebaan 57 Wouw 
De VOORZITTER: De Omgevingsvergunningprocedure Van der Veldt, Plantagebaan 57 te Wouw.  
Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Aanvaard. 
 
c. Voorstel 11 Raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen vierde tranche vitaliteitsacties 
De VOORZITTER: Vitale Wijken en Dorpen vierde tranche vitaliteitsacties. Wil een uwer daar nog iets 
over zeggen? Nee? Dan is dat stuk ook door u raad aanvaard. 
 
d. Voorstel 12 Krediet aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad 
De VOORZITTER: En tenslotte in deze categorie krediet aanschaf tablets nieuwe gemeenteraad. Een 
uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt. Dat is niet het geval. Aanvaard en succes met de 
tablets. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Slimme Binnenstad 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, 6.a de Slimme Binnenstad. Raadsvoorstel vanuit de Commissie 
doorgeagendeerd door een tweetal fracties. De fractie van D66 en de Partij van de Arbeid en na goed 
gebruik openen wij daarmee. Mag ik de heer Raggers als eerste vragen om zijn termijn te nemen? 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 wil graag meewerken aan alle voorstellen die onze 
binnenstad helpen. Dat hebben we ook in de Commissie gezegd dat verdienen onze ondernemers in 
de binnenstad en de bezoekers. In de Commissie heb ik ook al gesproken over de bezwaren die D66 
ziet voor met name de wifi in het plan. Na de Commissie heeft D66 schriftelijke vragen gesteld die 
wethouder Lok gisteren al naar tevredenheid heeft beantwoord. Hoewel de beantwoording best goed 
was maken wij ons nog steeds zorgen die de striktere… wetgeving op dit plan zal gaan hebben. En 
D66 vindt het nog steeds heel veel geld. Teveel geld voor gratis wifi. En we vinden het ook jammer dat 
al kon, al kan volgens de EU, of volgens wethouder Lok de EU maar 15.000 euro bijdragen dan nog is 
het wel 15.000 euro die de wethouder nu onnodig en teveel besteedt. D66 denkt dat de eventuele wifi 
in de binnenstad vooral gebruikt gaat worden door jongeren onder de 18 à 20 jaar en dat is net de 
groep die weinig nadenkt over het algemeen over privacyzaken. En al zouden wij als stad hen 
misschien graag lokken naar de binnenstad met gratis wifi, het blijft ook de groep waarvan D66 vindt 
dat we die moeten willen beschermen. De meeste andere mensen daarvan verwacht D66 niet dat ze 
zullen switchen naar gratis stadswifi met reclame en dergelijke aangezien de dekking van 4G in 
Roosendaal in ons centrum perfect is. En volgend jaar komt er zelfs een 5G-netwerk beschikbaar. 
Voor ons rest de vraag wie heeft er nu nog wifi nodig, wifi veroudert en is steeds meer achterhaald en 
het zijn wel hele hoge kosten voor een klein gebiedje in onze gemeente. Ik had net als de Nieuwe 
Democraten die net bij de agenda hebben geprobeerd willen vragen of we dit voorstel niet, want… Ik 
begin even opnieuw, sorry. Naar aanleiding van de Commissie twee weken geleden heb ik heel veel 
vragen heel veel telefoontjes, heel veel mensen langs gekregen over dit plan. Meer dan ik eigenlijk 
ooit heb meegemaakt in de afgelopen vier jaar. En ik krijg zoveel informatie dat ik door de bomen bijna 
het bos niet meer zie. En vandaag nog krijg ik hints dat de ondernemers twijfelen over de voorgestelde 
loyalty. Dus dat is wel een vraag die ik toch heb aan de wethouder. Zijn er andere systemen die ze 
liever gebruiken? En ik had er net als de Nieuwe Democraten voor willen pleiten dat we dit plan 
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misschien nog eens goed in beraad moesten nemen. Het plan eventueel mee terugnemen om ook te 
kijken of we het konden samen zien met het vorige week donderdag aangekondigde plan voor de  
citymarketing strategie. En eigenlijk hadden we willen pleiten voor dat er misschien een goede 
expertsessie voor alle nieuwe raadsleden voor 21 maart over nut en noodzaak van deze 
voorzieningen zouden kunnen plannen in plaats van er nu al over te stemmen. D66 ziet nog steeds 
graag de zienswijze van de wethouder. Maar omdat het plan wel op de agenda staat wil ik nu toch het 
amendement alvast indienen van D66 voor het schrappen van aanleg van wifi, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Amendement “Schrappen aanleg wifi”. Besluit beslispunten 1 en 2 als volgt te 
wijzigingen: Kennis te nemen van de activiteiten die door bedoelde besloten vennootschap zullen 
worden uitgevoerd met dien verstande dat de activiteit aanleg van wifi komt te vervallen. En twee, voor 
het uitvoeren van deze activiteit een bedrag van 227.350 euro beschikbaar te stellen in plaats van de 
430.000 zoals er eerst stond en ten aanzien van beslispunt 5 de begrotingswijziging 2018-11 hierop 
aan te passen. En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 noemen we “Schrappen aanleg wifi” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor graag wat de andere partijen en de wethouder 
ervan vinden.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen heeft een vraag aan u. 
 
De heer VAN GINDEREN: Dank u wel, voorzitter. Zoals ik in de Commissie al aangaf vond ik het een 
goede  vraag van meneer Raggers, maar nu ik deze, dit amendement lees toch nog een aanvullende 
vraag. Weet u of zonder wifi dit plan haalbaar is? Heeft u dat uitgezocht? 
 
De heer RAGGERS: Nee en als ik de beantwoording van de wethouder in de Commissie hoor dan lijkt 
het alsof het een met het ander is verbonden zou zijn edoch dat is voor ons geen reden om gratis wifi 
voor dit hoge bedrag in de binnenstad in te laten stellen.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer 
Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie is uitvoerig en breed gesproken over dit 
onderwerp en ook onze fractie had daarin, voorzitter, het idee dat dit voorstel wellicht toch nog niet 
helemaal voldragen was. Het leek erop, er is uitvoerig bevraagd ook aan de wethouder en ook fracties 
onderling, het leek erop alsof het inderdaad om wifi ging en dan vooral in verband met het systeem 
loyalty voor een kleine groep ondernemers die meedoen, waarvan nog niet helemaal zeker was of al 
die ondernemers ook daadwerkelijk mee zouden doen. Het gaat om behoorlijk wat geld, ook de 
Provincie legt een behoorlijk bedrag op tafel. Dat is altijd goed, plannen maken deals maken, dat is 
goed dat moeten we als Roosendaal ook vooral doen. Maar het gaat vooral dan onze factie om de 
vraag van het grotere geheel. En wellicht ook dat je moet kijken, voorzitter, gaat het alleen om de 
binnenstad of gaat het om de stad. En wellicht dat de wethouder nog met aanvullende punten komt 
ook vooral ten aanzien van de goede bijdrage van D66. En ik snap ook de Nieuwe Democraten wel 
dat zij zeggen van ja is dit nu wel een voldragen voorstel. Toch hebben wij niet meegestemd, omdat 
wij het toch belangrijk vinden dit vandaag te bespreken. D66 haalde ook, voorzitter, aan het punt van 
er zijn meerdere zaken die hier rondom de promotie van onze binnenstad c.q. stad lopen. Onder 
andere de citymarketing werd al genoemd, maar er zijn meerdere trajecten gaande. Uiteindelijk gaat 
het daarom en uiteindelijk gaat het erom, denk ik voorzitter, dat we de euro’s goed besteden. Onze 
bijdrage, voorzitter en dat hadden we ook in de Commissie al aangekondigd ging vooral om het punt 
van gaat het nu alleen om winkels en loyalty, een soort kortingssysteem, binding van klanten waarbij 
je ook korting bij andere zaken kan geven of en wij denken dat Slimme Stad iets anders is dan alleen 
maar dit. Dit is een hele beperkte opvatting en zou je dat ruimer moeten zien en vooral die ruimte dat 
veel meer echt Slimme Stad Roosendaal willen worden dat is de reden voorzitter, waarom we deze 
motie hebben opgesteld en die zou ik ook bij deze graag willen indienen. 
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De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, de motie heeft als tekst meegekregen “Bewust taskforce voor Slimme 
Stad” en niet binnenstad en vandaag in de gemeenteraad hebben we de beraadslaging daarover. 
Onze fractie heeft geconstateerd, voorzitter, dat het gebruik van vernieuwde technologie, ICT en data 
terugkomt in bijna alle definities van Slimme Steden. Bij een Slimme Stad breed en integraal alle 
mogelijkheden van technologische ontwikkelingen meegenomen wordt. Met betrekking tot energie, 
mobiliteit, veiligheid, etcetera. En onze fractie overweegt dat een Slimme Stad dus meer is dan alleen 
een loyaltyprogramma en in combinatie met wifi, burgers een prominentere rol moeten spelen om de 
slimme stad, onze stad van de toekomst te maken. En Slimme Steden bovendien slimmer kunnen 
worden indien er sprake is van onderlinge samenwerking. Daarom is onze fractie van mening dat een 
toekomstbestendig Roosendaal een stip op de horizon voor de Slimme Stad nog duidelijker moet 
worden geformuleerd en breder moet worden ingekaderd, waarbij bewoners, ondernemers, onderwijs 
en instellingen betrokken zouden moeten worden. Het besluit is dat wij het college willen opdragen 
gelet op het bovenstaande om: Eerste bullet, in nauwe samenwerking met betrokken partijen en 
stakeholders een taskforce Slimme Stad in te stellen, die bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode 
van start gaat. En voorzitter, bullet twee, deze taskforce te verzoeken om binnen een halfjaar te 
komen met een opgave van het door hen noodzakelijk geachte beleid en concreet plan voor invulling 
van de komende vier jaar met een opgave van de daarmee samenhangende kosten. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Taskforce Slimme Stad”. De heer Van 
Heumen heeft een vraag aan u. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag via u willen vragen wat deze motie nu 
precies inhoudt, want ik denk dat ik hem nog niet helemaal goed begrijp. Zegt deze motie nu 
wethouder ga nu nog geen geld uitgeven, ga de plannen die u heeft nog niet uitwerken maar wacht 
daarmee tot die taskforce zijn zegje heeft gedaan. Of zegt u van gaat u alvast dat geld maar uitgeven 
en die taskforce die komt er dan ook nog en die gaat ook nog wat dingetjes doen. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, de motie roept eigenlijk op tot het eerste wat de heer Van Heumen net 
mij vroeg, inderdaad om het breder in te zetten en wellicht ook wat Nieuwe Democraten zeiden van 
misschien moet het terug naar de tekentafel. Maar als je echt een Slimme Stad, voorzitter, wil worden 
dan zul je dat dus breder moeten insteken. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Klaver. Nog toegevoegd is dat de fractie van de VLP de heer 
Van Gestel, had het aangekondigd in de Commissie dat de vraag of de eerste termijn moet worden 
genomen besproken zou worden in de fractie. Dat is gebeurd en ook teruggekoppeld bij ons om het 
woord te voeren. Maar stond abusievelijk niet op de agenda. Dus ook een eerste termijn voor de heer 
Van Gestel van de fractie van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VLP heeft alles in dit voorstel in 
overweging genomen. Alles overziende is dit marketingplan een goed idee als u daar tien jaar geleden 
mee was gekomen. De fractie van de VLP kan dan ook niet instemmen met dit plan. Wel zijn wij 100% 
voor ondernemers, thuis ook ons fractielid de heer Hertogh die afgelopen week langs alle 
ondernemers is gegaan om ze te bevragen wat ze van dit voorstel vinden. Een soort enquête 
gehouden en ik moet u zeggen hij is wel goed bewaakt geweest in de Roselaar. Ze hebben goed 
opgelet, maar de heer Hertogh heeft gewoon de mening gevraagd van de ondernemers en geen flyers 
uitgedeeld en dat mocht en dat is een compliment waard. Dus wij zijn ook voor alle kansen die er zijn 
in de binnenstad als VLP. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. De heer Raggers heeft een vraag aan u. 
 
De heer RAGGERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Daar verrast de heer Van Gestel mij een beetje met 
het einde want ik denk nu gaan we de resultaten van de enquête te horen krijgen. Wat waren de 
resultaten van de enquête dan? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, de resultaten van de enquête waren toch wel eenduidig moet ik u zeggen. 
We kunnen de wethouder in ieder geval tevreden stellen dat er niet twee maar toch wel zeker vijf 
voorstanders zijn van het systeem. Maar de overigen die we gesproken hebben zijn gewoon tegen en 
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dat komt bij ons in ieder geval uit op een mooi percentage dat slechts een kwart van degenen die wij 
spreken en daadwerkelijk ook er iets over te zeggen hebben natuurlijk, die hebben gezegd wij zien het 
niet zitten. En weet u wat het is en dat kan ik u toelichten, voorzitter, de ondernemers hebben gezegd 
wij zouden graag wel wifi willen. Want wij hebben nu wifi voor onze eigen klanten. En als wij wifi 
hebben voor onze eigen klanten dat is hetzelfde als zeg maar de leutbon, als alle cafés een andere 
carnavalsbon hebben om te betalen dat werkt niet. Laten we allemaal de klanten bedienen door een 
bon in het leven te roepen. Als alle ondernemers zeggen nou als ik mijn klanten gewoon kan aan laten 
melden op de wifi en ze gaan naar de buren dan hoeven ze niet een nieuw wachtwoord in te vullen of 
opnieuw in te loggen. Dat is prima. Maar ze hebben helemaal niet gevraagd om een heel pakket aan 
loyalty, aan mensen volgen, aan informatie opslaan, aan al dat soort dingen, aan targetting. Er worden 
straks advertenties gestuurd van iemand die dan langs een winkel loopt, u kunt nu die trui hier binnen 
halen. Wij denken niet dat die mensen daarop zitten te wachten. En als dan het prijskaartje 1,8 miljoen 
euro is ja sorry dan vallen wij van onze stoel af. Dat is natuurlijk nooit, volgens mij nooit de bedoeling 
of de vraag geweest van de ondernemers en dat horen we ook terug als we die enquêtes houden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Hetzelfde geldt voor de heer Schijvenaars van de Nieuwe 
Democraten. Ook aangemeld maar niet op de agenda verschenen. Dus voor u ook een eerste termijn. 
Dan ga ik er vanuit dat dit het dan is. Ja. Goed, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het onderwerp is natuurlijk de Slimme 
Binnenstad. Maar in alle eerlijkheid we gaan daar best wel een beetje dom mee om op dit moment. 
We hebben geprobeerd om het van de agenda te halen omdat het simpelweg niet rijp is voor 
besluitvorming. Er zijn teveel open eindjes. We vinden ook dat het om teveel geld gaat zonder 
voldoende onderbouwing, dat moet je ook niet willen. We vinden ook dat je een dergelijk voorstel dat 
moet je de tijd geven om goed uit te kauwen, zodat je met elkaar weet waar je naartoe gaat. En over 
de discussie over wifi, al door collega’s ook uitgebreid aan de orde geweest ook dat is waar. En we 
hebben in de Commissie hebben we daar met elkaar uitgebreid technisch over gesproken. We 
moeten helaas vaststellen dat het voorstel lijkt een meerderheid te gaan krijgen en dat betekent dat 
het voorstel dus wordt aangenomen. En dan soms verlies je wat en soms win je wat. Maar goed 
vanavond op dit onderwerp zijn niet alleen wij de verliezers maar zijn vooral de Roosendaalse 
belastingbetalers de verliezers, want die gaan namelijk heel, heel veel geld betalen de komende jaren 
om dit project mogelijk te maken. En ik  kan u een ding beloven en dat is het volgende dat over een 
jaar ongeveer zult u allemaal gaan zeggen ja we hadden misschien toch een een jaar geleden moeten 
luisteren naar wat de Nieuwe Democraten zeiden. Want dit gaat inderdaad de verkeerde kant uit en dit 
gaat inderdaad heel veel geld kosten. En ik zeg het nu hier voor de camera. Iedereen is getuige, het 
wordt ook opgeslagen en ik zal u ermee ook confronteren over een jaar als u allemaal op basis van de 
feiten tot de ontdekking komt dat dit besluit van vanavond een heel fout besluit is geweest. Wij willen 
ook een Slimme Binnenstad. Wij willen ook dat Roosendaal in de vaart der volkeren meegaat. Maar 
wel met een goed plan en met een doordacht plan. En de poging van D66 om in ieder geval het wifi-
stuk eruit te halen, vanzelfsprekend dat gaan wij ook steunen, vanzelfsprekend. Maar ik doe nog 
steeds een klemmend beroep op alle aanwezige raadsleden nu het toch voor besluitvorming voorligt 
stem dan tegen. Stem dan tegen een raadsvoorstel van dit college. U krijgt er zoveel spijt van. En u 
mag mij uitlachen vanavond, maar ik herinner u er aan over een jaar. En dan zult u toegeven dat het 
niet handig was om vanavond dit besluit te nemen. Er is ook geen noodzaak om het vanavond te 
doen. We kunnen ook zeggen we doen het over vier weken of over acht weken, dan hebben we het 
beter doordacht met elkaar. Besef om hoeveel geld het gaat, het gaat uiteindelijk om 1,8 miljoen euro 
en ja de Provincie betaalt mee, maar dat is ook belastinggeld of niet soms. Ik doe zelden een 
emotionele oproep, voorzitter, maar ik doe het vanavond wel.  Bezint eer ge begint, stuur dit voorstel 
terug naar de tekentafel. Dat is geen schande, het is echt geen schande om op het laatste moment te 
zeggen ja alles overziend dit was niet handig. Dan toont u moed. Voorzitter, de besluitvorming zal 
uitwijzen wat het straks allemaal gaat betekenen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dit was uw eerste termijn. Dan gaan we naar de 
wethouder. Wethouder Lok voor de beantwoording in eerste termijn.  
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Om vooral gewoon, tegen mijn gewoonte eens van achter naar 
voren te werken wil ik even beginnen met meneer Schijvenaars. Die roept u raad op om vooral tegen 
dit voorstel van het college te stemmen. Ja, wij hebben het op papier ingebracht bij de raad, maar wat 
u eigenlijk zegt stem tegen een voorstel van de ondernemers. En dat is goed dat die ondernemers 
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weten dat u ze gewoon laat zitten. Dat u vindt dat u tegen dit voorstel moet stemmen.  Dat moet u 
vooral zelf weten, dat is altijd heel helder in deze tijd maar het is niet ons voorstel. Het is het voorstel 
van de drie partijen in het Binnenstadsbestuur, de ondernemers, de vastgoedeigenaren en de 
gemeente voor een belangrijk deel en natuurlijk de bewoner, maar die betaalt niet mee. Ja, die betaalt 
indirect mee aan z’n OZB. En datzelfde geldt een beetje met meneer Van Gestel die schermt met een 
enquête. En ik heb hem ook gezien dat is vooral een enquête met eigen waarheden, maar niet de 
waarheden en het is vooral het bestuur van Collectief Roosendaal de vertegenwoordiger van alle 
ondernemers die ervoor is, die zelfs meebetalen er aan en dat doen ze vast niet uit zichzelf. Dus u 
kunt heel suggestieve vragen stellen en nogmaals uw eigen waarheden bij de inleiding, maar dat is 
niet het voorstel wat hier ligt. De getallen die u gebruikt zijn ook een beetje creatief opgeteld en dat 
mag hoor. Als u tegen bent moet u dat vooral zeggen, want ook voor u, voor de VLP geldt als u de 
ondernemers niet serieus neemt moet u dat gewoon zeggen. Moet u niet tegen ons zeggen, moet u 
tegen de ondernemers zeggen die het in algemene zin allemaal, nogmaals het bestuur van Collectief 
u heeft de brief gezien die Collectief nog heeft gestuurd aan u. Dus ik heb er vrede mee hoor als u 
zegt nee ondernemers zoek het lekker uit. Maar u moet niet een ander de schuld geven dan moet u 
gewoon een man zijn en zeggen wij zijn tegen maakt ons niet uit wat de ondernemers vinden, wij zijn 
gewoon tegen. Dan bent u een man. Wifi, ja dat is altijd een discussie die we al vaak hebben gehad. 
En meneer Raggers doet ook voorkomen alsof we wifi willen maken om op internet te komen. Nee, 
voor wifi om op internet te komen kun je ook gewoon 4G en 5G gebruiken. Het zit hem nou juist in de 
combinatie met loyalty en al die andere activiteiten waar je wifi voor nodig hebt, waar je wifi voor kunt 
gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om de location based services, je kunt specifieke informatie 
toesturen, je kunt mensen verwijzen naar de goede plek, je kunt loopstromen in beeld brengen. 
Gamification hoe hou je, hoe breng je jongeren naar de stad? Als er ook iets leuks te doen valt. Er is 
menig stad in Nederland die daar een geweldig succes mee heeft. Misschien moet u daar dan eens 
kijken dan had u dat ook  gehoord. En wat me dan nog meer bevreemdt u noemt het allemaal 
achterhaald. Het gekke is dat een heleboel van uw collega’s de afgelopen jaren vragen hebben 
gesteld over wifi, waarom is het er nog niet. Zeker toen Europa begon met het voorstel om wifi in alle 
steden te hebben, dat is nog geen jaar geleden en nu noemt u het achterhaald. Dat vind ik knap, dan 
heeft u blijkbaar meer inzicht dan de mensen in Europa die er ook nog geld voor beschikbaar stellen. 
Heel weinig dus daar kunnen wij geen wifi voor aanleggen dat moge duidelijk zijn. Maar goed zelfs 
Europa promoot het wifi in binnensteden. En ook Europa weet dat 4G er is en 5G er komt, maar je 
gebruikt, wij gebruiken het niet om op internet te komen, maar vooral ter ondersteuning van de loyalty 
en andere activiteiten. Ja het is wifi in openbare ruimte dus dat vereist een buitengewoon serieus 
kwaliteitsniveau. Ik heb in uw vraag in uw antwoord ook gegeven ja dat is toch wat anders dan het 
huis, tuin en keuken wifi. Als ik langs uw huis loop en u heeft wifi dan ben ik ook in drie minuten bij u 
binnen, daar hoef je niet heel slim voor te zijn. Ja, ik wil het u wel een keer leren als u het graag wilt 
weten. Dat gaat bij dit wifi niet gebeuren, dat gaat niet lukken. En bovendien moet het ook nog zo zijn 
als je dan een onderneming, een winkel binnenstapt dat je dat dan op elkaar aansluit. Dat je niet 
ineens van het ja ik zal maar zeggen het openbare wifi af bent. Maar dat het gewoon doorloopt als je 
in een winkel bent. Want het moet natuurlijk goed overeenkomen je moet goed doorkomen dan geen 
storingen, allemaal helder, gaat allemaal gebeuren. De kosten ja daar kun je over van mening 
verschillen. Het is een raming, het is een raming op basis van een soort van algemene stelregel door 
gemeenten die dat al een keer hebben uitgevoerd. Dit is nog niet de aanbesteding, dit is maar de 
raming van de begroting van het getal en alles wat het minder kan zijn zal het natuurlijk minder 
worden. Want het doel is niet om het geld uit te geven, het doel is om goed wifi in de stad te krijgen, 
nogmaals ter ondersteuning van al die andere zaken. Heb je er wifi voor nodig? Ja, voor de loyalty 
voor de ideeën die we er nu omheen hebben ja heb je het nodig. Een deel van de informatie kun je 
natuurlijk ook van 4G of 5G verzamelen, maar dan is een ander eigenaar van de data dus dan is altijd 
maar de vraag wat krijg je dan. En als we het zouden uitbesteden die vraag dan blijven we wel 
verantwoordelijk voor wat die ander doet. Dus als die ander dingen doet die niet mogen is de 
gemeente, de opdrachtgever wel verantwoordelijk in het kader van de nieuwe richtlijnen straks in mei 
en dat willen we natuurlijk niet. Dus het beste is om het in eigen hand te hebben en te houden. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENARS: Dank u wel, voorzitter. Even een klein detail, maar een zeer verstrekkend 
detail. Ik hoor de wethouder zeggen, dat wie wordt er dan eigenaar van die data. Want hij wekt de 
indruk dat wij zeg maar met al die technologie heel veel data gaan verzamelen en dat we dat dan 
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kunnen gaan behouden. Wat weet de wethouder over besluitvorming in de Tweede Kamer over dit 
onderwerp? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: De data die er wordt verzameld en dat is maar heel beperkt, want er mag straks heel 
veel niet en dat weten we dondersgoed. Maar is wel eigenaar, de BV die dat gaan aanbesteden is wel 
de eigenaar van die data. Dus we weten zelf wat we ermee kunnen en wat we ermee willen en dat is 
heel weinig. Maar als je datzelfde vraagt aan een derde partij weten we niet wat die doet, maar we zijn 
er wel verantwoordelijk voor.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het wordt nu heel gevaarlijk want we krijgen hier een discussie 
over landelijke wetgeving met betrekking tot privacy van data. Het feit is dat de Tweede Kamer dat 
verbiedt wat u zegt. U mag het niet. En dan kunt u wel een verhaaltje houden ja het wordt maar een 
heel klein stukje wat we maar even gaan bewaren maar dat is niet zo. Voorzitter, ik weet niet meer 
hoe ik nu dit debat verder moet gaan voeren want het wordt een welles-nietesdiscussie… 
 
De VOORZITTER: Nou, nee… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar de feiten liggen zoals ze liggen. En dan hoor ik graag van de 
wethouder of hij dat nu ook onderschrijft of dat hij dat weer probeert goed te praten, want het klopt 
namelijk niet. 
 
De VOORZITTER: Dat is uw vraag en het antwoord zal volgen. Wethouder. 
 
De heer LOK: Ik ga niet onderschrijven wat u vindt, want u heeft uw eigen waarheid en uw eigen 
verhaal en dat is gewoon niet waar. En ik heb aan het begin in de Commissie ook gezegd we houden 
ons aan alle wetten en regels die er zijn, maar daarbinnen kun je wel naar loopstromen bijvoorbeeld 
kijken of crowd control, wifi van buiten naar de winkel binnen, het gemak, het gemak van het gebruik 
ervan en nogmaals het is niet bedoeld om makkelijk op internet te kunnen. Overigens moet je je er wel 
eerste zelf voor aanmelden net wat u hier ook allemaal doet. U zit hier allemaal op het wifi van de 
gemeente en als je je een keer hebt aangemeld dan wordt je weer aangemeld maar de eerste keer 
heeft u daar zelf voor gekozen. Zo zal het ook bij het openbare wifi zijn. En we doen niets, we doen 
helemaal niets wat de wet verbiedt. Kan ook niet anders, ook wij moeten ons aan de wet houden.  
 
De VOORZITTER: Zo is het. Ja, wethouder, gaat u door.  
 
De heer LOK: Ja, zoals ik al zei het versterkt vooral het gebruik van het loyalty en nog los van alle 
andere mogelijkheden die je hebt dat zei ik al daarstraks, vorige keer ook. Je kunt crowd control, we 
hopen dat het op een gegeven moment zo druk wordt in de stad dat we dat graag willen gebruiken en 
graag willen inzetten. Als er extra camera’s in de binnenstad nodig zouden zijn, de camera’s die er nu 
zijn hebben allemaal hun eigen wifi. Dat hoeft dan straks niet meer, heb je een netwerk. Dat is 
makkelijk voor de contacten tussen de handhavers in de stad, tussen de politie, tussen al die andere 
partijen, die kunnen gewoon van dat wifi gebruik maken. Voorzitter, zal ik ook wat zeggen over de 
motie en de amendementen die nu voorliggen? Dat zal ik maar doen, als u zacht “yes” zegt.  Ja, het 
mag duidelijk zijn dat ik het amendement van de D66 over het schrappen van wifi ontraadt, maar dat 
mag genoegzaam bekend zijn. En ten aanzien van de motie van PvdA. Ja daar, u maakt toch wel een 
grote misser vind ik, een Slimme Stad is meer van alleen loyalty. Ja, dat weten we, want we hebben in 
de Nieuwe Markt LoRa voor slim beheer, dus dat weten we dat dat zo is. En we doen heel veel meer 
dingen. En dit voorstel gaat alleen over loyalty Roosendaal24 en wifi niet over de Slimme Stad. De 
Slimme Stad zijn we al, we doen al een heleboel dingen, maar dat zit hem vooral in slim beheer. Dus 
ja deze motie voegt niet heel veel toe, want we doen het allemaal voor een deel. En het zal zich de 
komende jaren laten blijken wat je er nog meer mee kunt en dan gaat het niet over het wifi-deel dan 
gaat het vooral over het LoRa deel in het kader van slim beheer. Nogmaals met wifi hebben we ook 
Slim op andere terreinen. Dus ook deze motie zou ik willen ontraden, voorzitter. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. De heer Van Heumen, het is uw laatste avond. 
 
De heer VAN HEUMEN: Daar moet ik van gebruik maken. 



 
 

Verslag raadsvergadering 15 maart 2018     pagina 10 

 
De VOORZITTER: Nou, vlam maar hoor. 
 
De heer VAN HEUMEN: De wethouder is volgens mij nog een punt vergeten en daar begonnen we 
deze vergadering mee, dat was namelijk het ordevoorstel van de Nieuwe Democraten, die zeiden van 
nou zouden we het niet uit kunnen stellen dit bespreekpunt tot na de verkiezingen… 
 
De VOORZITTER: Maar dat orde voorstel is geen onderdeel van de termijn… 
 
De heer VAN HEUMEN: Nee, nee, nee, nee… 
 
De VOORZITTER: Van de wethouder… 
 
De heer VAN HEUMEN: Maar ik wil daar toch iets, omdat er ook door andere partijen over is 
gesproken tijdens. En dan wil ik toch vragen we hebben binnenkort verkiezingen wellicht dat de 
verhoudingen volledig anders zijn in deze raad. Wat zou er nu op tegen zijn om deze besluitvorming 
uit te stellen tot na de verkiezingen. Wat is de noodzaak, dat is mijn vraag dan, om nu beslissingen te 
nemen over dit voorstel. 
 
De VOORZITTER: Ja, u snapt dat dit geen interruptie is op het betoog van de wethouder. Dus een 
zelfstandig argument wat u inbrengt en ik laat het aan de wethouder om wel of niet te antwoorden.  
 
De heer LOK: Omdat het zijn laatste kans is om me nog… Daarna krijgen we dat soort vragen niet 
meer. En daarom zal ik er nu een antwoord op geven. Uw eigen raad heeft het afgestemd en dat doet 
me buitengewoon veel goed.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is een antwoord. Wij gaan naar de tweede termijn naar de zijde van u raad. 
Ik kijk even naar die partijen, die fracties die in eerste termijn het woord nog niet hebben gevoerd, daar 
kom ik straks bij terug. Maar wie in de tweede termijn nog wel het woord zou willen voeren. Is daar 
behoefte aan? Dat… Ja, de heer Van Heumen, natuurlijk, fractie SP. Ik kijk nog even nog anderen van 
u raad behalve de mensen in eerste termijn? Ja, de heer… ja, ja dan gaat meneer Hertogh het doen 
in tweede termijn. Ja, oké of tweede termijn. Van Dorst, tweede termijn. Ja, luister wij gaan nu 
beginnen met de tweede termijn van de zijde van de raad. Right? De heer Van Heumen, drie minuten. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik denk niet dat ik ze helemaal nodig ga hebben, want 
het voordeel van het spreken in de tweede termijn is dat er al heel veel mensen voor mij zijn geweest 
en die hebben ook een aantal zinnige dingen gezegd, die ik dus niet hoef te herhalen. Waaronder D66 
en daar wil ik toch wel even bij stilstaan bij het amendement. Ook de SP is na de bespreking in de 
Commissie en hier de eerste termijn in de raad het nut en noodzaak van de wifi en de aanleg van de 
wifi niet helemaal duidelijk. Dat zouden wij dan ook zonde vinden om daar geld aan uit te geven. Dat 
geld besteden wij liever aan andere dingen, dat zult u ook begrijpen dan. Dus wij zullen dat 
amendement steunen van D66. En ook ik mocht het daarnet eigenlijk niet vragen in mijn interruptie 
waarom dat nu het voorstel voorligt zoals het nu voorligt. En waarom dat we er niet na de verkiezingen 
over praten. De verhoudingen die gaan waarschijnlijk veranderen in de gemeenteraad, die durf ik wel 
aan. Die kans is groter dan dat we in dezelfde samenstelling terugkomen. Waarom gaan we dan nu 
als raad nog op de laatste dag dat we beslissingen kunnen nemen een besluit nemen voor zoveel 
miljoenen. Dat vind ik heel zonde. Ik zou toch graag willen dat de wethouder daar inhoudelijk op 
ingaat waarom dat de noodzaak er is om vandaag hier een besluit over te nemen. Daar zou ik het 
eigenlijk graag bij willen laten, wethouder. Dat was hem dan voor mij. 
 
De VOORZITTER: Ja dat is goed, maar ik zeg u ambtshalve dat uw eigen raad heeft besloten om het 
vandaag te agenderen. Ja, het antwoord is kristalhelder. U raad heeft bij meerderheid besloten. 
Democratischer kan niet. Dat meld ik u maar even ambtshalve, maar het is aan de wethouder 
uiteraard in zijn tweede termijn. Maar u kunt er over bezig blijven. De heer Van Dorst, van de 
Roosendaalse Lijst, tweede termijn.  
 
De heer VAN DORST: Dank u wel, voorzitter. Er moeten voor de binnenstad keuzes gemaakt worden 
voor de toekomst. De wereld verandert en organisaties veranderen mee. Behoeften van klanten, 
bezoekers en ondernemers veranderen. Je moet innoveren, zeker in deze tijd van snelle 
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ontwikkelingen waarbij je met name ook de jeugd aan je stad wilt blijven verbinden. Samen werken 
aan een binnenstad waar iets te beleven valt. Mensen moeten geïnspireerd worden en vermaakt 
worden en Roosendaal aantrekkelijk maken voor nieuwe ondernemers en innovatie. Investeren in 
lokale economie noemen we dat. Daarbij moet er ook wel kritisch gekeken worden naar de kosten. 
Provincie heeft vertrouwen in het project, winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en bewoners trekken 
samen op aan dit project om met elkaar mee te werken. Als er zoveel partijen samenwerken en mede 
investeren dan is er een breed vertrouwen. En dan kan de gemeente niet achterblijven om dit 
vertrouwen te faciliteren en mede te financieren. Ik denk dat we duidelijk zijn geweest, voorzitter. En 
wat de motie betreft en het amendement, dat ziet u bij de stemming. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat de heer Schijvenaars u nog een vraag wil stellen. Dat is het geval. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik vond de openingszin van u vond ik werkelijk 
subliem, chapeau. U had het erover de wereld verandert. U zei er zijn hele snelle ontwikkelingen. 
Besef wat u heeft gezegd. U geeft eigenlijk gewoon heel helder aan dat we dus tegen dit voorstel 
moeten zijn. Precies wat u zegt, de wereld verandert heel snel. Er zijn heel veel ontwikkelingen 
gaande en dat is nou precies wat de tegenstanders hier hebben betoogd, neem het even mee terug. 
Waarom blijft u dan toch bij dat verouderde inzicht hangen? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Ik heb dat ook al in mijn tweede termijn even duidelijk gemaakt, dat Provincie 
heeft het vertrouwen. Er is vertrouwen om met het project verder te gaan. Winkeliers, horeca, 
vastgoedeigenaren, waarom zouden we daarop tegen zijn? We moeten daar nou juist in investeren.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is het antwoord. Ja, meneer Van Dorst, dank u wel. Anderen nog van u 
raad dan degenen in eerste termijn? Niemand vergeten? Dan loop ik even de sprekers in eerste 
termijn af. Ik kijk naar de heer Raggers. Ja, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Het is de heer Van Heumen zijn laatste gemeenteraad. Hij 
is een van de weinigen van deze 35 raadsleden met absolute zekerheid na 21 maart. Het is toch mooi 
dat zijn laatste wapenfeit steun is aan ons amendement, daarvoor dank. En de tijd gaat inderdaad 
snel, voorzitter. D66 Roosendaal noemt wifi al langer achterhaald zoals de wethouder Lok zei. En toen 
ik vier jaar geleden nieuw was in deze gemeenteraad wilde ik ook zo snel mogelijk wifi in de stad. En 
tot een jaar of twee geleden zette ik ook klakkeloos wifi overal aan, waar ik ook was, hotel, stad, 
station, winkel. En tegenwoordig doe ik dat bijna nergens meer sinds ik ongeveer twee jaar geleden 
van een cyber-collega van defensie de risico’s heb uitgelegd gekregen. En D66 snapt dat je jongeren 
trekt naar de stad met wifi. Ik snap dat mijn dochters, ik wel, dat mijn dochters hebben wifi ook zo’n 
beetje aan de bodem van hun Maslow piramide staan. Maar D66 blijft erbij dat je onze jongeren moet 
willen beschermen tegen gratis wifi, boven commercieel gewin. En dat geldt overigens voor alle 
inwoners en alle bezoekers aan de binnenstad. En wij vinden bijna 400.000 euro gewoon heel veel 
geld. En horen graag nog van de wethouder waarom de wethouder zelf wel de EU-subsidie noemt 
maar dan toch niet de 15.000 euro subsidie aanvraagt.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, ik kijk naar de heer Klaver, Partij van de Arbeid. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank wethouder voor de beantwoording van de opmerkingen en vragen 
die gesteld zijn. Alleen u overtuigt ons toch niet. En dat zit hem niet in dat u zegt van ja er ligt een idee 
van allerlei partijen dat u zegt, dat moge zo zijn. Maar er zijn meer punten. Het heet wel degelijk het 
voorstel “Slimme Binnenstad” wat u voorlegt. En wat ons betreft is dat gewoon een breder aspect en 
dat aspect gaat verder dan alleen toch die loyalty en iets anders wat u noemde gecombineerd met wifi 
en dat is maar beperkt van gebruik en opvatting. En net als de Nieuwe Democraten zeiden was ik 
eigenlijk heel erg gecharmeerd van de Roosendaalse Lijst, zeker het eerste gedeelte van het betoog, 
want ik denk dat we het daar allemaal mee eens zijn. Alleen de wereld is wel wat veranderd meer dan 
alleen wat er nu ligt. Slimme binnenstad is iets anders qua concept dan wat hier staat. Ik wil het kort 
houden, voorzitter. Onze motie was juist bedoeld om gelet op onze bijdrage in de Commissie 
uiteindelijk te komen tot een college, een wethouder die verder gaat en ook dat aangeeft dat hij dat 
gaat doen. Want dan heb je ook het gevoel die Slimme Binnenstad, een echte Slimme Binnenstad 
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gaat worden. Nu denk ik loop je het risico, althans de Partij van de Arbeid zegt van nou dan zijn we 
hier toch niet voor. En misschien zouden we dat toch wel jammer vinden. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Hertogh van de fractie van de VLP. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, zegt nooit nooit. Nu sta ik er weer.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik heb ook spijt van mijn vorige opmerking. Ja.  
 
De heer HERTOGH: Maar als de wethouder ons uitdaagt dan moet je natuurlijk even terug, ik zeg niet 
boksen maar wel op een fatsoenlijke manier natuurlijk. Want als de wethouder zegt de VLP is niet 
voor ondernemers dan ben ik een gelukkig mens dat ik weet hoe de ondernemers denken over de 
VLP en over onze club. Dus ik wil niet verder discussiëren. Maar dat zijn dingen die hoort men niet te 
zeggen als men daar geen verstand van heeft. Voorzitter, ik heb het vuur uit m’n sloffen gelopen om 
toch de mening te horen van de ondernemers gezien de plannen. Wat betreft onze enquête en 
misschien is die niet 100% goed geformuleerd. We hebben het gewoon zelf gedaan. Maar het ging 
over bepaalde items. En ik moet u eerlijk zeggen als we de eindconclusie nemen want Arwin of 
meneer Van Gestel die zei we hebben vijf positieven. Daar bedoelde hij mee dat wij die vijf 
binnengehaald hebben. Want als we alles bij elkaar nemen en daarom wilde ik ook zo graag het 
woord voeren, we hebben een zeer actief horeca-lid in de stad die op eigen initiatief ook de horeca-
mensen benaderd heeft voor het wifi-systeem, zeer toe te juichen. En die gaf aan mij de uitslag op dat 
moment, maar misschien heeft ze er naderhand nog wel meer gehaald en dat denk ik ook wel, waren 
er maar vier of al vier horeca-ondernemers die mee wilden doen. En ik moet ook zeggen in mijn 
rondgang werd ik geconfronteerd met de apps van de Binnenstaddirectie die ook zeer actief was. En 
daarom was het zo teleurstellend dat die mensen en ik heb me voornamelijk gericht in de Roselaar 
omdat dat toch het punt is van het winkelend publiek, dat die mensen toch door de Binnenstaddirectie 
benaderd zijn en door ons op onze manier, daar kunt u dan over discussiëren en toch nog “nee” 
zeiden. En de kern voorzitter, zit hem gewoon hierin kijk loyalty, prachtig. Maar men zegt wij willen de 
mensen vanuit Rosada naar de binnenstad en dat gaat niet met een kop koffie of iets vermindering 
van tarieven. We spreken over platform Roosendaal24 het zal allemaal wel geweldig zijn, maar 
niemand weet het. De kenners daaromheen zullen dat wel weten, maar in feite wordt hier geld 
gevraagd voor iets wat wij niet weten. En dan wifi en meneer Raggers heeft het al duidelijk ook 
gezegd. We hebben straks al 4Gplus en er komt nog 5G, maar ik heb er helemaal totaal geen 
verstand van, want ik kan mijn telefoon net aan- en uitzetten. Maar de conclusie van de ondernemers 
in de Roselaar die zeiden wat kom je nou vragen wij hebben een uitstekend wifi-systeem onder elkaar 
in de Roselaar. Wij willen helemaal geen ander, wij betalen daarvoor en dat werkt prima. Maar de 
essentie, voorzitter, is voor de kleine ondernemer ze zijn allemaal verplicht om bij de 
binnenstadactiviteiten mee te dragen in de vorm van reclamebelasting. De mensen in het 
kernwinkelgebied betalen 400 euro. Wij hebben alleen in onze enquête gevraagd bent u bereid om 
maandelijks 50 euro te betalen. Dat betekent 600 euro en dat bij elkaar… 
 
De VOORZITTER: Denk aan uw tijd. Denk u aan uw tijd. 
 
De heer HERTOGH: Het is afgelopen, ik ben erdoor.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer HERTOGH: En dat bij elkaar is 1.000 waarbij de opmerking kwam zal het wel bij die 1.000 
blijven. En daarom is er geen draagvlak voor uw plannen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga tenslotte van de zijde van u raad naar de heer Schijvenaars van 
de Nieuwe Democraten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ja soms win je en soms verliezen de ondernemers. En 
vanavond verliezen de ondernemers dat moge wel duidelijk zijn, maar verliest ook de stad. Dat is 
jammer. We hopen dat er na de verkiezingen inderdaad nog herstelmogelijkheden zijn om in ieder 
geval de schade te beperken, voorzitter, dat gaan we dan zien. Daar gaan we onze best voor doen. 
Maar laat het helder zijn wij zijn absoluut voor ondernemers, wij zijn echt voor ondernemers. 
Voorzitter, ja toch maar even nog een slotvraag. Waarom vindt de wethouder dat we vanavond dit 
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besluit moeten nemen? De raad heeft inderdaad gezegd dat het vanavond besloten moet worden. 
Maar waarom wil de wethouder het ook vanavond besloten hebben? Met andere woorden welk 
gevaar lopen wij als gemeente Roosendaal als we vanavond het besluit niet nemen? Ik hoor graag. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Niemand meer van de zijde van u raad? Niemand vergeten? Over het 
hoofd gezien? Wethouder. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Het leuke aan zo’n raadsvergadering is als je mensen 
uitdaagt gaan ze ineens wat anders vertellen in tweede termijn. Want meneer Raggers vraagt toch of 
we de 15.000 euro subsidie bij de Europese Gemeenschap aan willen vragen voor wifi, dus is hij ook 
blijkbaar voor wifi want anders hoefden we het niet aan te vragen. Dus als ik u daar een plezier mee 
doe dan vragen we dat aan, met alle liefde. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Het amendement blijft gewoon staan. Wij zijn tegen de 
gratis wifi, maar wij zijn ook tegen het verspillen van geld. En als we dan toch geld kunnen krijgen van 
de Europese Unie wat ons kan helpen hier in Roosendaal, als het plan er toch gaat komen en ik tel 
ook wel een beetje rond dus ik gok dat het zomaar het plan het gewoon kan gaan halen. Dan heb ik 
liever 15.000 euro subsidie van de Europese Unie dan niet. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, dat neem ik voor kennisgeving aan, voorzitter, want ik hoorde geen vraag. Maar die 
komt nu denk ik. 
 
De heer VOORZITTER: Nog een paar dagen en dan is het verkiezingen. 
 
De heer RAGGERS: Dan ben ik benieuwd of de wethouder nog van plan is om te proberen die 15.000 
euro subsidie aan te vragen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Natuurlijk gaan we dat proberen. Als we u daarmee te vriend helpen en over de streep 
kunnen trekken doen we het geweldig. Ik moet er wel even bij vertellen want, maar goed dat weet u 
allemaal, wij vragen met dit voorstel wat door ondernemers wordt gedragen dat is wat anders dan 
meneer Hertogh van de VLP doet voorkomen, Collectief Roosendaal het bestuur heeft ermee 
ingestemd dus ja dat betekent dat Collectief de meerderheid ervoor heeft ingestemd. Maar wij vragen 
u 4 ton. Dat is nog geen 20% van de investering. Kunt u mij een raadsvoorstel noemen wat u wel 
heeft gesteund wat ook 80% door anderen werd betaald. Die kunt u niet vinden. Daarom snap ik niet 
dat u zich daar zo over opwindt. Maar goed dat mag, iedereen mag vinden. U vindt het al langer 
achterhaald, ja daar denken ze in Europa toch anders over en blijkbaar toch ook in al die andere 
steden in Nederland die dat allemaal juist aan het uitrollen zijn. Dus ja, het zij zo. Meneer Hertogh ja u 
heeft de mening van de ondernemers gevraagd. En wat ik leuk vind in uw betoog dat de ondernemers 
in de Roselaar buitengewoon tevreden zijn met het wifi in de Roselaar. Dat gaan we nou juist doen in 
de rest van de stad ook, dus dan zijn ook die andere ondernemers tevreden. Dus eigenlijk met een 
omweg steunt u eigenlijk dit voorstel. Maar u kunt het wat moeilijk, durft het wat moeilijk te zeggen heb 
ik de indruk. Want uw argument was het was niet nodig want ze waren tevreden over de wifi in de 
Roselaar. Nou dan gaan we nogmaals ook die andere ondernemers in de stad die kans bieden dat ze 
ook heel tevreden kunnen zijn over het wifi.  
 
De VOORZITTER: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, ja ik wil even een vraag stellen aan de wethouder. Het is toch bedoeld 
voor de Slimme Binnenstad voor het kernwinkelgebied daar moeten we toch actie voor ondernemen. 
U praat over hele andere dingen. Ik heb het over de binnenstad waar het om gaat. U praat… die 
nergens over gaan.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
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De heer LOK: Ja, ik probeer u na te doen denk ik dan. Want uw zin was toch echt de ondernemers in 
de Roselaar zijn er geen voorstander van want die zijn heel tevreden over het wifi in de Roselaar. En 
dat gaan wij mogelijk maken voor de rest van de stad, dat was het enige wat ik wilde zeggen. Ja, 
meneer Van Heumen vraagt naar de bekende weg, maar ja ik respecteer het besluit van de raad om 
het vandaag toch te behandelen. Ik kan me helemaal vinden in het betoog… Ja, voorzitter, wifi heeft 
soms ook nadelen. Ik kan me helemaal vinden in het betoog van meneer Van Dorst dat je moet 
meebewegen met alle activiteiten dat je jongeren moet bieden dat doe je vooral met Gamification 
bijvoorbeeld. En dat innovatie natuurlijk belangrijk is en dat je ook vooral moet investeren. En ik ben 
het absoluut met hem eens dat er een breed vertrouwen is, want nogmaals het bestuur van Collectief 
steunt dit voorstel. Breder kan ik het niet maken dan een paar ondernemers op een andere plek. Het 
Collectief steunt het voorstel. Ja, meneer Klaver, ja dat wordt een beetje een semantische discussie 
dat vind ik altijd een beetje jammer. U haakt alleen maar in op het onderwerp van het raadsvoorstel u 
zegt het gaat verder dan wifi, loyalty en Roosendaal24. Maar meer staat er niet in dit voorstel, dat gaat 
hierover. Dus als u nou zou hebben gezegd het onderwerp klopt niet bij waar u het over heeft dan had 
ik gezegd u heeft helemaal gelijk. Maar dit gaat niet over Slimme Binnenstad, die gaat over wifi, loyalty 
en Roosendaal24. En nogmaals in mijn eerste termijn zei ik al we doen al veel meer. We doen van 
alles met LoRa en slim beheer, lantaarnpalen die fel licht branden als je eronder, prullenbakken die 
zich melden als de geleegd moeten worden. De groeneilanden die zich melden als ze water moeten 
hebben, het zit in slim beheer. En hoe kunnen we nog heel veel meer dingen doen ondergrondse 
containers, verstoppingen in riolering, watermeter, hoogtemeter, alles, luchtkwaliteit hangt er ook al 
een. We experimenteren ons een slag in de rondte  en u slaat alleen aan eigenlijk op het onderwerp 
van het raadsvoorstel niet over de inhoud. Maar als ik u over de streep kan trekken dus dan krijgt u 
hem terug, dan wil ik uw motie uitvoeren. Maar dan moet u wel voor dit voorstel stemmen. Want als u 
hiertegen stemt ja dan hoef ik ook, dan blijf ik, dan hoef ik ook de motie niet, want ja dan schiet het 
niet zo op.  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Dan voorzitter, geen semantische vraag maar een concrete vraag.  Wat gaat u dan 
uitvoeren als u onze motie zeg maar zou overnemen. Om mij over de streep ermee te trekken. 
 
De heer LOK: Doen wat u vraagt in die motie. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, maar dat betekent dus dat u zegt ik ga in de volle breedte aan de slag 
op al die terreinen genoemd om uiteindelijk werkelijk tot die Slimme Stad te komen.  
 
De heer LOK: Ja, een herstel. We zijn al een Slimme Stad, er gebeuren al slimme dingen. U doet nou 
net of er niets slims gebeurt in de stad. En dat bestrijd ik we doen al heel veel met het LoRa op de 
Nieuwe Markt met al die andere activiteiten, dat kunnen we straks maar dat doen we nog niet want 
daar kun je straks de verkeerslichten mee aansturen, je kunt heel makkelijk het aantal 
parkeerplaatsen op alle plekken in de stad zien als je dat wilt. Dat kan er allemaal mee. En dat willen 
we ook allemaal gaan doen. Maar we experimenteren op bescheiden schaal om te kijken er zitten 
altijd kinderziektes in en die moeten er dan uit en als het werkt dan gaan we dat natuurlijk breed 
inzetten. We doen al heel veel in het kader van Slimme Stad, maar nogmaals dit voorstel gaat niet 
over Slimme Stad, dit voorstel gaat over loyalty, wifi en Roosendaal24. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, nog een vraag als u het goed vindt. Het voorstel heet Slimme Stad, 
Slimme Binnenstad het raadsvoorstel wat voorligt. Laat ik het woord smart city gebruiken, want dat 
dekt hetzelfde. Dat wordt vaak in de definities gebruikt. Kunt u aangeven als u zegt we voeren die 
motie uit binnen welke termijn u kunt aangeven dan wat u gaat doen dat we in ieder geval weten 
wanneer u met uw plannen gaat komen.  
 
De heer LOK: Ja, dat vind ik wel een bijzondere vraag, voorzitter. En ook een lastig antwoord. Ik zou 
zeggen dat ik dat over een halfjaar had, maar er zijn volgens mij eerst verkiezingen of we moeten ze 
gewoon overslaan, dan heeft u het over een maand of drie. Maar ik kan u moeilijk nu iets beloven wat 
ik niet weet of ik dat ook kan waarmaken straks. Maar ik zal het aan mijn, desnoods aan mijn opvolger 
melden wat hij dan moet doen.  
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De heer KLAVER: Voorzitter, ja dit noopt natuurlijk tot een vraag c.q. opmerking want elke beslissing 
die genomen wordt dat is nu eenmaal de continuïteit van bestuur die wordt later ook uitgevoerd want 
dan zou toch de heer Van Heumen gelijk krijgen dat je zegt nou ja we hebben vandaag wat besloten 
maar u vertrekt u komt niet terug of u komt in een andere portefeuille, dus gaan we er niets mee doen. 
Is dat wat u bedoelt? 
 
De heer LOK: Nee, als ik dat had bedoeld had ik dat wel gezegd.  
 
De VOORZITTER: Ja, wethouder. 
 
De heer LOK: Voorzitter, tot slot de laatste vraag van meneer Schijvenaars waarom nu. Daar zijn twee 
argumenten voor. We hebben in december bij het voorbereidingskrediet dat u allemaal wel heeft 
gesteund aangegeven dat er een voorstel nog zou komen voor de rest. Daar heeft u allemaal, 
niemand heeft gezegd doe maar niet. Dat is een, dus we hebben gewoon gedaan wat we hebben 
afgesproken. En daarnaast is er 50% bijdrage van een partij aan de andere kant van Brabant wel 
essentieel, daar hoort overigens ook het wifi bij het is een pakket van drie en zodra we dat niet pakket 
van drie gaat worden dan zal die andere partij zich heroverwegen of ze überhaupt nog wel mee willen 
doen. Want dat maakt het ook voor de Provincie interessant en als u het op de lange baan schuift dan 
kunnen we die bijdrage vast wel op onze buik schrijven. Dus en nogmaals en dat vind ik niet het 
belangrijkste het is wel zonde van het geld dat is een. Ik ben blij dat we dat weten dat het gaat lukken. 
Maar wat ik nog erger vind is dat al die ondernemers die afgelopen maanden met z’n allen hier aan 
hebben meegewerkt en meegedacht en meegedaan die zet u gewoon in de kou en ik niet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van Heumen nog een vraag. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Misschien dat ik de enige ben maar ik snap niet meer 
helemaal wat de wethouder van de motie van de PvdA vindt. Wat is zijn appreciatie? Zegt hij 
ontraden, ik neem hem over of ben eigenlijk we positief en ik laat het aan de raad. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ik heb in eerste termijn gezegd dat ik hem zou ontraden. En nadat ik getracht had 
meneer Klaver uit te leggen dat dit niet over Slimme Binnenstad gaat maar over Roosendaal24, loyalty 
en wifi en dat we al heel veel slimme dingen doen in de stad, dat we natuurlijk best met een taskforce 
kunnen nadenken over nog meer slimme dingen in de stad. Maar de connotatie alsof we nu nog niets 
doen klopt niet. En ik ben absoluut bereid om nog meer slimme dingen met z’n allen te proberen te 
bedenken en als dat ook helpt en als dat meneer Klaver ook bedoelt nog meer slimme dingen dan 
vind ik het een goede motie.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké, de heer Schijvenaars nog een vraagje.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, even echt voor alle duidelijkheid de motie van de Partij van 
de Arbeid, heb ik het dus goed begrepen dat u als wethouder naar ons college zegt dat u deze motie 
gaat overnemen. 
 
De heer LOK: Nee, dan heeft u niet goed geluisterd.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus u gaat hem niet overnemen. 
 
De heer LOK: Dan heeft u nog steeds niet goed geluisterd. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wilt u dan toch een poging doen dat ook meneer Klaver zo dadelijk ook 
begrijpt wat u tegen hem heeft gezegd en wat u nu tegen mij gaat zeggen en wat u tegen de 
ondernemers gaat zeggen. Wat doet u dan met deze motie? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Als we vandaag met z’n allen voor de ondernemers zijn, ondernemers die met z’n allen 
met een grote groep maanden met dit voorstel en met deze activiteit zijn bezig geweest als we daar in 
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grote getalen voor stemmen dan doen we recht aan wat al die ondernemers al een hele poos aan 
hebben gewerkt. Ik heb niet voor niets gezegd u mag ook tegen zijn, maar dan bent u ook tegen de 
ondernemers. En ik niet. En ik leg de motie zo uit en u legt hem natuurlijk anders uit. Ik leg het niet zo 
uit dat we dan nu dus effe niets doen. Nee, hier besluiten we toe, hier kunnen we mee aan de slag net 
zoals we met LoRa bezig zijn en sensoren in prullenbakken en lantaarnpalen en zo dat doen we 
allemaal al. Maar dan gaan we verder ontwikkelen wat kunnen we nog meer bedenken dan wat we al 
doen en wat we straks hopelijk breed gaan besluiten, nog meer gaan doen. En ik heb net gezegd als 
ik hem zo mag uitleggen wat gaan we nog meer doen aan slimme dingen in de stad naast LoRa, 
naast wifi naast loyalty, naast Roosendaal24 als ik hem zo mag uitleggen, dan kan ik me er in vinden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, echt een allerlaatste poging. Deze motie van de Partij van de 
Arbeid wordt ook door de Nieuwe Democraten ingediend. Ik hoop niet dat dat uw mening gaat 
veranderen, overigens. Maar tweede bullet daar staat deze taskforce te verzoeken om binnen een half 
jaar te komen met een opgave van het door hen noodzakelijk geachte beleid en concrete planvorming 
voor de komende vier jaar met een opgave van de daarmee samenhangende kosten. Dit dictum daar 
zegt u dus volledig ja tegen. 
 
De heer LOK: Ja, moet ik het nu nog een keer uitleggen ,dat wil ik met alle liefde doen… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, voorzitter… 
 
De heer LOK: Ik heb net… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dit wordt een hele flauwe semantische discussie. Ik vraag, ik 
lees voor wat het tweede dictum betekent, wat er staat en ik vraag alleen maar aan de wethouder om 
een duidelijk ja of een nee te zeggen en niet een heel verhaal met interpretaties. Als we het eens 
worden dat u dit gaat doen dan moet u nu gewoon ja zeggen, volmondig ja.  
 
De heer LOK: Ja, u gaat over uw vraag en ik ga over mijn antwoord. En ik heb net antwoord gegeven 
en ik wil het met alle liefde nog een keer herhalen, we doen al heel veel in het kader van Slimme Stad, 
smart city hoe je het wilt noemen. Dat doen we in het kader van beheer, dat doen we met op de 
Nieuwe Markt met LoRa en alles wat het mogelijk maakt, dat willen we gaan doen met dit voorstel. En 
ik ben bereid om daarna nadat dit voorstel is aangenomen en het andere wat we al doen, te kijken wat 
we voor de komende vier jaar nog meer kunnen toevoegen in het kader van Slimme Stad, smart city. 
En daar moet u het echt mee doen, dat is het. 
 
De VOORZITTER: Goed dat was de termijn van de zijde van het college. Dan zijn we toe aan 
stemmen, zoals gebruikelijk gaan wij eerst stemmen over het amendement. Even… Er is wat rumoer 
waartoe geen enkele aanleiding is. We gaan iets belangrijks doen, namelijk besluiten. Dus even graag 
aandacht ervoor dat u weet wat u doet en dan moet u wel opletten. Wij beginnen met het stemmen 
over het amendement. En het amendement is nummer 1 en dat handelt over het “Schrappen aanleg 
wifi”. Wie van u wil een stemverklaring op dit amendement afleggen? Dat is niet het geval. Dan gaan 
wij stemmen. Wie is voor het amendement nummer 1? Daarvoor hebben gestemd de fracties van 
D66, VLP, SP en de Nieuwe Democraten. Het lijkt mij verworpen, maar we gaan het even spits 
maken. Met 11 stemmen voor en 19 tegen is het amendement verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan wij naar het moedervoorstel, het raadsvoorstel “Slimme Binnenstad” zoals het 
ter tafel ligt. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? In elk geval de heer Van Gestel 
en dan kom ik daarna bij de heer Van Heumen. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ondernemers wilden gewoon dat klanten niet steeds opnieuw een 
ander netwerk moesten selecteren, klein, snel en goedkoop. Nu krijgen ze een duur wifi-systeem, 
loyalty programma, website het hele plan alles erop en eraan. De VLP is voor ondernemers maar 
tegen een uitgave van 1,8 miljoen voor dit dure en groteske plan.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen. 
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De heer VAN HEUMEN: De SP zal voor het voorstel stemmen met dien verstande dat we tegen het 
element van de aanleg van wifi zijn en dat we graag hadden gezien dat een volgende raad voor dit 
voorstel had besloten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten gaan tegen het voorstel stemmen. We 
hebben de wethouder net horen zeggen dat hij wel de motie van de Partij van de Arbeid en Nieuwe 
Democraten gaat steunen wat de strekking inhoudt dat hij het toch eerst nog eventjes terugneemt 
naar de tekentafel. Dus als hij dat steunt, voorzitter dan en dat heeft hij gedaan dan is er geen enkele 
reden om nu dit moedervoorstel te gaan steunen. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het 
raadsvoorstel “Slimme Binnenstad”? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Roosendaalse 
Lijst, GroenLinks, Partij van de Arbeid, het CDA, SP en de VVD. Het voorstel is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan tenslotte, de motie, motie nummer 1 “Taskforce Slimme Stad”. Een uwer 
behoefte om daar nog een verklaring over af te leggen? Niemand? Ja? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Ja, voorzitter, als mede-indiener van deze motie zijn wij verheugd dat de 
wethouder in zijn termijn heeft aangegeven dat hij de motie volledig gaat uitvoeren. Daar zijn wij hem 
dankbaar voor en we gaan er dus ook vanuit dat ook de rest van de gemeenteraad ook de wethouder 
gelooft en hem zal steunen in zijn opvatting over deze motie. En wij danken hem daarvoor hartelijk, 
voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? De heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: De SP weet nu niet meer precies hoe de motie uitgelegd moet worden en 
gaat uitgelegd worden door de wethouder als hij wordt aangenomen. Blijft boven water staan dat wij 
tegen praatgroepjes zijn en daar roept deze motie eigenlijk toe op. Dus wij zullen tegen deze motie 
stemmen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Anderen nog van deze raad? Nee, dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor motie nummer 1? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, Nieuwe 
Democraten, Roosendaalse Lijst, D66, GroenLinks, CDA en VVD. Die motie is aanvaard. 
 
b. Raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.b Beleidsplan Jeugd. Vanuit de Commissies is naar 
voren gekomen, ik hoop dat het hier goed staat, volledig staat. In elk geval de Partij van de Arbeid en 
daarna CDA, SP, Roosendaalse Lijst en de VLP, de heren Breedveld, mevrouw Oudhof, de heer 
Goossens, de heer Van Gestel als sprekers. Ik hoor we even die laatste motie als die collectief is 
ingediend of daar een woordvoering namens de vier in eerste termijn kan komen of niet, maar daar 
kom ik vanzelf achter. Wij beginnen dan met de heer Klaver geloof ik van de Partij van de Arbeid over 
het Beleidsplan Jeugd 2018. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, wij mochten de wethouder veel vragen stellen over dit beleid en niet 
alleen de Partij van de Arbeid maar vele partijen. Ik denk onder andere aan het CDA, ik zie de heer 
Breedveld al glunderen maar terecht en die had zich goed voorbereid en ook andere partijen hadden 
veel vragen naar aanleiding van dit stuk over Jeugdzorg. En ik denk ook, voorzitter, terecht want het is 
een belangrijk stuk. Dank voor de wethouder want die heeft zeer uitvoerig de vragen beantwoord. En 
wat ik ook wel begrijp is, wat onze fractie begrijpt is het is nog niet af er wordt volop gewerkt er moet 
nog veel gebeuren. En dat is de reden, voorzitter, juist omdat ook de antwoorden aangeven dat het 
een gaande proces is waar nog heel veel doelen in bereikt moeten worden als een steun in de rug 
willen we dit ook beschouwen van de wethouder en het college deze motie is samengesteld en deze 
motie zou ik ook willen indienen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
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De heer KLAVER: De motie heeft als titel mee “Een veel effectievere aanpak Jeugdzorg”. En in deze 
vergadering heeft onze fractie geconstateerd, voorzitter, dat de eerste evaluatie Jeugdwet laat zien 
dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. En verder uit 
de antwoorden op de schriftelijke vragen van onze fractie blijkt dat er in Roosendaal ook nog de 
nodige slagen te maken zijn om het jeugdbos verder aan te planten en tot wasdom te brengen. Er 
wordt nog hard gewerkt geeft de wethouder aan aan de implementatie, verbeterde uitvoering, het 
halen van doelen en het verbinden van betrokken partijen. Voorzitter, decentralisatie leidt niet 
automatisch tot integraal werken.  En als gemeenten, voorzitter, niet samenwerken en in hun eigen 
organisatie in kokers blijven denken en werken en de budgetten strikt gescheiden houden de doelen 
van de Jeugdwet dan ook niet worden gehaald. Daar waar de Jeugdwet het jeugdhulpstelsel beter 
moet maken de situatie er op de werkvloer er eerder slechter op wordt met de discussie over wachtlijst 
en werkdruk en dat het kind en de opvoeders niet de dupe mogen worden vindt onze fractie. Besluit 
en draagt het college op om punt een te komen tot het schrappen van procedures en administratie 
waar nog veel winst te halen is om tot de uiteindelijke randvoorwaarde te komen dat er meer 
beslisbevoegdheid komt bij mensen en gezinnen die het integraal werken in de praktijk moeten 
oppakken. Twee, voorzitter, het integraal of domein overstijgend werken tot topprioriteit te benoemen. 
En drie, tenslotte de verantwoordelijkheid te nemen voor regionale samenwerking in het Sociaal 
Domein en een coördinerend wethouder te benoemen die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering 
en de budgetten die ook echt mag inbreken bij de portefeuille van zijn en haar wethouder-collega’s. 
Tot zover, voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2  heet  “Veel effectievere aanpak Jeugdzorg” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  Dan ga ik even naar de andere, het collectief zeg maar 
van CDA, SP, Roosendaalse Lijst, VLP. Versta ik goed dat de heer Breedveld of wie gaat de motie 
indienen? Zeg het eens iets harder? Ja, ja, ja. Dat zijn dus twee woordvoerders en ja maar goed u 
bent van verschillende fracties dus dat kan. Dus u gaat hem indienen en dan houdt u verder uw mond 
en dan gaat de heer Goossens het verder toelichten... Zo versta ik het. Ik zat je een beetje te pesten, 
meneer Goossens. U gaat de motie indienen. Wij hangen aan uw lippen en u heeft een paar 
minuutjes. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, ik gebruik natuurlijk de volle vijf minuten. Ik bedoel, we hebben 
het afgelopen verkiezingsdebat, het programmaonderdeel hiervoor was een prachtig debat. Dus het is 
ook wel even mooi om over dit onderwerp wat te mogen zeggen. Maar ik moet wel vooraf zeggen ik 
heb wel een beetje een knoop in mijn maag over de timing van dit voorstel. Het vraagt om 55.000 euro 
van u als raad voor jongerenwerk in Kalsdonk. En ik kan me voorstellen dat hier en daar gedacht 
wordt ja dat is lekker een week voor de verkiezingen, gaan we mooi nu nog met een motie komen 
voor jongerenwerk in Kalsdonk. Dat is een begrijpelijke houding en een begrijpelijke reactie. Maar ik 
wil wel aangeven dat de partijen die onder deze motie staan al vanaf oktober in gesprek zijn met 
elkaar over het jeugdwerk in Kalsdonk. Er stond toentertijd in oktober in het artikel van BN DeStem 
een artikel over jeugdhonk Roosendaal die zeiden van oké we doen heel veel werk in de wijken, we 
doen veel met elkaar en we willen heel graag jongerenwerk oppakken. Toen hebben we daarna 
gesproken met het buurtcentrum Kalsdonk, met het wijkteam eigenlijk met alle eigenlijk actieve 
groepen in die wijk in Kalsdonk en gekeken is er behoefte aan meer jongerenwerk gestructureerd dan 
dat er nu is. Nou, daar is uitgekomen in november/december ja dat is zo. Toen zijn we in contact 
getreden met de wethouder en hebben we gekeken wat is nu een passend moment om deze motie, 
om dit verhaal, om met elkaar die preventie in Kalsdonk vorm te geven het preventief werk. Wat is nou 
een mooi moment om dat aan vast te hangen, dat is het onderwerp Jeugdzorg. Dus dat stond eigenlijk 
in januari ingepland, toen februari en uiteindelijk staat het vanavond op de agenda om vastgesteld te 
worden. Omdat we zochten naar een onderwerp wat eigenlijk zo passend mogelijk was om deze motie 
onder te hangen. Dus eigenlijk vanavond is puur toeval dat dit voorstel hier voor u ligt. Dat wil ik toch 
even kwijt, want dan is het daarmee geen verkiezingsretoriek maar daadwerkelijk het verschil maken 
vanavond. Wij maken met elkaar het verschil. Ik heb al even op Kieskompas gekeken meer inzet op 
jongerenwerk, voorstanders Nieuwe Democraten, D66, PvdA, GroenLinks, met de huidige indieners 
zou dat zomaar een mooie unanieme motie kunnen zijn. Maar mogelijk moet ik dan de VVD nog lief 
aankijken om met ons mee te ondersteunen, dan zouden we het unanieme motie kunnen maken. Dus 
ik zal de motie voordragen “Jongerenwerk Kalsdonk”. De gemeenteraad in vergadering bijeen 
gehoord hebbende de beraadslaging over het Beleidsplan Jeugd 2018 constaterende dat in de wijk 
Kalsdonk relatief veel jongeren in aanmerking komen voor Jeugdzorg. Jongeren uit Kalsdonk 
regelmatig onderwerp van gesprek zijn als het gaat om openbare orde en veiligheid. Het tegengaan 
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van jongerenoverlast nu nog te vaak gebeurt op de momenten waarop het mis gaat in plaats van in 
die jongeren te investeren op het gebied van preventie, vroegsignalering. De motie “Onderzoek 
wijkaanpak gericht op jeugd en werk” door de raad aangenomen op 4 februari 2016 de opdracht gaf 
voor een gerichte gezamenlijke preventieve aanpak van de jeugdproblematiek in de wijk Burgerhout. 
Ook organisaties in de wijk Kalsdonk preventief willen investeren in jongeren door middel van 
preventief jongerenwerk. Besluit, het college op te dragen om in overleg met alle relevante 
organisaties de dienstverlening en het aantal activiteiten voor jongeren met een duidelijk preventief 
karakter in de wijk Kalsdonk te vergroten. Twee, hiervoor 55.000 euro ter beschikking te stellen vanuit 
het risicoreserve Sociaal Domein. Drie, voor 2020 deze dienstverlening, activiteit te borgen binnen de 
contractering van de betrokken organisaties. En vier, de raad over de voortgang te informeren. En 
gaat over tot de orde van de vergadering. Met dank aan mede-indieners SP, Roosendaalse Lijst en 
VLP, voor jullie steun voor deze motie. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Jongerenwerk Kalsdonk”. En de heer 
Van den Beemt heeft daarover een vraag. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de 55.000 euro die ter beschikking gesteld 
wordt is eenmalig begrijp ik. Dan staat er daarna bij beslispunt 3 dat het college opgedragen wordt 
voor 2020 en verder om deze dienstverlening te borgen binnen de contractering van de betrokken 
organisaties. Betekent dan dat daarna het college ergens anders die 55.000 euro terug moet draaien 
om te zorgen dat uw motie structureel kan blijven bestaan in uw idee. Betekent dat u na een jaar gaat 
afbouwen met uw idee of betekent dat u het maar een jaar gaat doen. Dat vroeg ik me af. 
 
De heer BREEDVELD: Een goede vraag, meneer Van den Beemt, het is zo dat het nu niet 
gecontracteerd is. Het is nu niet vormgegeven, het is niet vastgelegd dus wil de interne organisatie 
aan deze motie gehoor geven dan hebben ze een opdracht van de raad nodig. Dat is deze opdracht 
en tot met 2019 kun je die zorg niet vastleggen, kun je dat uitwerken, dat jongerenwerk uitrollen niet 
vastleggen dus is er 55.000 euro nodig. Dat is met elkaar berekend tot en met volgend jaar 31 
december om dit plan vorm te geven. Daarna gaat volgend jaar al in 2019 gaat de vierde contractuele 
versie wordt vastgelegd voor de jaren daarna, dus dat is inderdaad het idee. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Breedveld begon zijn betoog heel mooi 
met de beschrijving van de knoop in zijn maag, hij zat er terecht.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Even nog een verduidelijking want dat heb ik of in de bijdrage gemist of nog niet goed 
gehoord. Waar denkt het CDA dat dit geld concreet naartoe gaat, richting een organisatie? Heeft u dat 
al compleet in zicht? Want anders hebben we natuurlijk ook gewoon de pot Maatschappelijke 
Initiatieven als mensen uit de wijk of organisaties uit de wijk bijvoorbeeld op dit thema iets willen doen 
dat ze dan vervolgens zich ook kunnen melden bij Wegwijs bij de gemeente of wat dan ook. 
 
De heer BREEDVELD: Goede vraag, wederom meneer Yap het is allemaal goede vragen rond deze 
tijd zou ik zeggen. Maar het is feit dat we hebben twee organisaties in de gemeente die zich 
bezighouden met Jeugdwerk, organisatie Spring en Boost, die twee houden zich bezig met jeugdwerk. 
En die hebben plannen voor deze wijk in overleg ook met het wijkteam en het buurtcentrum gemaakt. 
Die liggen voor en die hebben we met elkaar gezegd dat met elkaar willen we al die activiteiten 
ontplooien. Daar hebben we dit bedrag voor nodig om voldoende preventief jeugdwerk weg te zetten 
in Kalsdonk, dus goede vraag. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan gaan we naar de heer Goossens als mede-indiener van deze 
motie voor de eerste termijn. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. In de behandeling van het Beleidsplan Jeugd hebben 
we onze teleurstelling uitgesproken over het schrappen van een project vanuit het Da Vinci dat 
beoogde vanuit school en ook na de school een paar jaar jongeren te blijven begeleiden. Wethouder 
Van Poppel zou ons na de Commissie nog de reden van afwijzen sturen, maar deze hebben wij tot 
nog toe niet ontvangen. Waarbij we willen aantekenen dat we niet de technische afwijzing daarin 
willen die in de stukken stond, maar waarom deze afwijzing plaatsvond gezien in het licht van het 
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Beleidsplan Jeugd waarin juist deze beweging naar het begeleiden van jongeren vanuit het 
onderwijsdomein naar bijvoorbeeld het werkdomein uiterst belangrijk wordt geacht. De Roosendaalse 
Lijst staat immers al jaren voor dat er meer integraal en domein overschrijdend gekeken moet worden 
naar jeugdhulp. Daarin is deze motie een goed initiatief. Het is een goed plan maar dit kan niet 
floreren als een pilotje van een paar maanden. Door het budget voor een langere periode te borgen is 
meer duurzame inzet mogelijk via een pedagogische visie en kan een integraal preventief netwerk 
beter vorm krijgen en houden. Door de doorgaande lijn en verbinding van school, ouders en jongeren 
bewerkstelligen we een vermindering van het sociaal isolement en versterken we het sociaal kapitaal 
in een wijk. We zijn dan ook blij dat we voor plannen voor Kalsdonk mensen van WijZijn zien staan. 
Deze week hebben collega De Beer en ik nog in de bibliotheek met exact diezelfde mensen aan tafel 
gezeten om het netwerk ter bestrijding van laaggeletterdheid uit te breiden en tot meer signalering te 
komen. De verbinding van professionals en andere organisaties en domein overschrijdende inzet is 
daarom voor ons een plus. Wij zijn blij dat deze motie namens vier partijen wordt ingediend en we 
waarderen de samenwerking in deze van SP, CDA, VLP en Roosendaalse Lijst. Even over de motie 
van de PvdA die is ingediend die vinden wij zelf nogal verstrekkend en het lijkt ons meer iets voor een 
nieuw college. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Dat was in ieder geval u tweeën namens het blokje wat betreft deze 
motie. Dan is nog even kort het woord aan de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. We kunnen dat uitermate kort houden. Deze motie 
willen wij dolgraag samen met de initiatiefnemer mee indienen. We hebben hem niet aangetroffen in 
onze mailbox, we hebben niet voorbij zien komen. Dus we lezen hem nu voor het eerst en we zijn er 
heel erg gelukkig mee en dienen hem graag mee in. 
 
De VOORZITTER: Mee ondertekend door de Nieuwe Democraten, dat is genoteerd. En op dit 
moment in eerste termijn niemand anders van u raad? Dat klopt. Oké. Dan is het woord aan 
wethouder Van Poppel in zijn eerste termijn. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Om dan gelijk maar te beginnen met motie 3 waar ook 
de Nieuwe Democraten mee indienen, VLP, Roosendaalse Lijst, SP en CDA. Zoals in de 
constateringen al terecht staat inderdaad is het eigenlijk een voortborduren op de aangenomen SP-
motie van 4 februari 2016. En kunnen we daar dus ook helemaal achter staan. En in feite de 
beweging wordt al gemaakt, dus ik kan deze motie prima overnemen. Daar kunnen wij mee uit de 
voeten. Dus dat zullen we ook doen, overnemen. 
 
De VOORZITTER: De heer YAP op dit punt. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, positief punt natuurlijk van de wethouder. Maar wat doet de wethouder 
dan in de dagelijkse praktijk. Want de partijen geven terecht aan dat ze hier al enige tijd mee bezig 
zijn. Ik ga ervan uit dat u als dagelijks bestuur dit soort signalen ook ontvangt dan had u toch zelf al in 
actie kunnen komen, want de middelen liggen er.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, wat de wethouder doet in de dagelijkse praktijk is dit soort 
initiatieven goed wegen en daar een goed oordeel over geven en dat doorkruist elkaar inderdaad. 
Dan motie 2 ja een hele riedel, de eerste twee punten bij constateringen die zijn inderdaad lokaal. Ik 
heb een heel mooi stuk gezien in de Trouw van Hans Spigt vandaag en die constateert eigenlijk 
landelijk vanuit de evaluatie van de Jeugdwet een aantal dingen en die staan dan vervolgens bij de 
andere bullets. Dus inderdaad het klopt inderdaad we zijn goed op weg. Maar we zijn nog niet bij de 
finish als ik kijk bij de derde bullet. Decentralisatie leidt niet automatisch tot integraal werken, dat is 
ook absoluut wat in het beleidskader volgens mij beschreven staat dat is niet een op een. Als we gaan 
decentraliseren dan werk ook integraal, dat is ook aangegeven in het beleidskader. Daarvoor hebben 
we al een eerste stap gezet en we gaan nu met de nieuwe beleidskaders gaan we de volgende 
stappen zetten, want het kan nog veel beter en het kan veel integraler. Dus dat doen we ook zeer 
zeker. Wat dat betreft punt 1 en 2 in het dictum dat zijn wat mij betreft ook de zaken die al in 
beleidskader omschreven worden. Inderdaad we willen inderdaad verder werken aan het schrappen 
van overbodige administratie, we willen juist meer domein overstijgend werken. En dan kom ik bij het 
derde dictum en daar heb ik eigenlijk nog wel een beetje moeite mee. Terecht wordt aangegeven net 
door de collega van de Roosendaalse Lijst dat dat eigenlijk wel een onmogelijke vraag is aan dit 
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college een week voor het college. Het is eventueel indien gewenst een punt van onderhandeling voor 
het nieuwe college. Maar waar ik eigenlijk nog meer moeite mee heb u vraagt hierin om een 
eindverantwoordelijke wethouder te benoemen, coördinerend die in mag breken in de budgetten. En 
we hadden net in beleidskader ben ik blij met het zinnetje dat lokale gemeenteraden kunnen bijsturen 
met de financiën. Dus als je zegt van nou daar gaan we helemaal aan voorbij dan gaat  u uw eigen 
zichzelf buiten spel zetten en dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Dus daarom zou ik deze 
motie toch willen ontraden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Tweede termijn. Ik kijk even naar die fracties die in eerste termijn het 
woord niet hebben gevoerd en dat nu wel zouden willen. Is daar behoefte aan? Mevrouw Oudhof. 
Meneer Raggers. Mevrouw Oudhof. Aan u de opening. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, heel kort. De motie Jongerenwerk Kalsdonk daar staan wij onder. 
Die ja op zich zien wij die als een motie die in het verlengde ligt van de motie van 2016 van de SP en 
we rollen nu verder naar de volgende wijk Kalsdonk. En wat dat betreft zullen wij zeker willen vragen 
of andere fracties deze motie ook willen gaan steunen. Dan de motie van de Partij van de Arbeid veel 
effectievere aanpak Jeugdzorg. Meneer Klaver noemt al van nou we zijn er nog niet. We zijn op weg 
en dat staat ook in het Beleidsplan Jeugd 2018, dus wat dat betreft klopt dat ook. Er is al wel veel 
gebeurd, maar er moet nog veel meer gebeuren. En ja mijn verbazing was ook van dat ik de 
voorstellen die in deze motie in het besluit staan ook in dat stuk in de voorzitter van het bestuur van 
Jeugdzorg tegenkwam van Hans Spigt dus wat dat betreft denk ik niet dat je zulke voorstellen 
integraal over kunt nemen voor Roosendaal. En punt 3 in het besluit zou kunnen betekenen dat we 
juist onze lokale kleur kwijtraken en ik denk dat het juist belangrijk is dat Roosendaal toch juist op die 
regionale samenwerking invloed blijft houden, dus. Dank  u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. De heer Raggers van de fractie van D66.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk vallen ze niet onder mijn portefeuille maar vanaf 
zijn ziekbed heeft de heer Emmen mij geïnstrueerd en we willen de heer Breedveld het CDA maar ook 
de andere indieners de SP, Roosendaalse Lijst en VLP steunen, de motie 3 in hun zoektocht naar 
unanimiteit willen we graag mede indienen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dus onder motie 3 komt dan ook expliciet de fractie van D66 te staan 
als mede-indieners. Nog anderen van u raad die in eerste termijn niet het woord hebben gevoerd? Dat 
is niet het geval. Dan ga ik even terug naar de woordvoerders in eerste termijn. De heer Klaver nog 
behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Breedveld? Niet het geval. De heer 
Goossens? Niet het geval. Dan concludeer ik dat wij de beraadslaging kunnen sluiten en toe zijn aan 
oordeelsvorming, aan stemmen. Dat gaat dan eerst over het raadsvoorstel Beleidsplan Jeugd 2018. 
Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit voorstel? Niet het geval. Wie is voor het voorstel 
Beleidsplan Jeugd 2018? Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. Ja, het voorstel is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de moties. Motie nummer 2 “Veel effectievere aanpak 
Jeugdzorg”. Iemand behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Nee? Dan gaan wij stemmen voor 
motie nummer 2. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, Nieuwe 
Democraten en de VVD. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: En dan motie nummer 3   inzake “Jongerenwerk Kalsdonk”. Een uwer behoefte 
aan een stemverklaring op dit stuk? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 3? Voor 
motie nummer 3 bent u bij unanimiteit. Aldus aanvaard. 
 
 7. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige motie Nieuwe Democraten onderzoek VerenigingsVerzamelGebouw  
 De Biggelaar 
De VOORZITTER: Agendapunt 7, dat is een motie, een eigenstandige motie van de fractie van de 
Nieuwe Democraten inzake “Onderzoek VerenigingsVerzamelGebouw VVG afgekort, De Biggelaar”. 
En dan is in eerste termijn is het aan de fractie de heer Schijvenaars of de heer Beesems? De heer 
Schijvenaars om de motie in te dienen en toe te lichten. Ga uw gang. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dank  u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met dank uit te spreken aan de 
vele, vele, vele mensen die hebben ingesproken op deze zelfstandige motie. Laat ik ook dank 
uitspreken aan vele fracties die inderdaad constructief hebben meegedacht, hebben gereageerd en 
waarvan ik de indruk heb dat straks tot een hele mooie stemming gaat leiden, voorzitter. De motie die 
is, ligt bij u op uw tafel. Ik zal hem nu even formeel indienen en me beperken tot het dictum, voorzitter. 
De eigenstandige motie “Onderzoek VVG Kunst en Cultuur”. Het college de opdracht te geven om 
in overleg en samenspraak met betrokkenen een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van 
een VVG voor kunst en cultuur te doen, waarbij in ieder geval winkelcentrum De Biggelaar als 
mogelijke optie wordt meegenomen en de raad over deze uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie te 
informeren. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 4 en heet “Onderzoek VVG Kunst en Cultuur” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter en dan tot slot het aspect van armoedebeleid ook 
dat is vaak genoemd en ook duidelijk geworden dat ook veel initiatieven op dat vlak in Roosendaal 
spelen. Wij onderschrijven dat allemaal wij vinden ook dat we daar veel aandacht voor moeten gaan 
hebben. We denken wel dat dergelijke armoedebeleid dat dat ook toch heel vaak in de betreffende 
wijken en dorpen moet gaan plaatsvinden, voorzitter. En daarom hebben we dat ook op deze manier 
apart genoemd ook in de toelichting, voorzitter. Ik wil het graag hierbij laten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag van de heer Breedveld eerst. De heer Breedveld aan u 
meneer Schijvenaars. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, dank meneer Schijvenaars voor deze motie. Ik had nog een vraag. Er staat 
heel specifiek in de motie kunst en cultuur. U weet ook er zijn heel veel maatschappelijke initiatieven 
in Roosendaal die nog op zoek zijn naar huisvesting. Kunt u bereid zijn om die ook in de motie op te 
nemen om kunst, cultuur maatschappelijke initiatieven dat eigenlijk alles in een verhaal betrokken 
wordt. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, voor mij is dat logisch, maar als u dat graag heeft met 
maatschappelijke initiatieven en dat is verder voor de andere partijen ook geen bezwaar dan denk ik 
dat we dat zo kunnen toevoegen. Prima. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, u noemt ook specifiek in de motie winkelcentrum De Biggelaar, nou dat is 
juist iets waar we wellicht als gemeente het minst over te zeggen hebben. Terwijl de discussie in de 
Commissie vooral ging over gemeentelijk vastgoed. Waarom moet dit zo expliciet in de motie? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, het was de eerste gedachte die we hadden door de 
langdurige leegstand van De Biggelaar ook door de contacten die wij hebben met de eigenaar van De 
Biggelaar dat we dachten dat zou misschien best wel een aardige locatie kunnen zijn. Maar het is 
absoluut niet zo dat deze motie zich specifiek richt op De Biggelaar, het is meer naar aanleiding van 
De Biggelaar dat we dit zo hebben opgenomen, voorzitter. En er staat ook nadrukkelijk in als 
mogelijke optie. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Nu moet ik even, de eerlijkheid gebiedt dat te zeggen dat in uw 
Commissiebehandeling de commissievoorzitter, de heer Janssen daar met u heeft afgesproken dat 
ook desgewenst andere fracties ook een eerste termijn konden nemen. Ik zie geknik van ja dat is zo, 
dus uiteraard die toezegging gestand. Maar dan inventariseer ik even wie verder in eerste termijn het 
woord wenst. Dat is in ieder geval de heer Van Gestel, de heer De Regt, mevrouw Oudhof, ja dit, en 
de heer Raggers. Oké. En de heer Van den Beemt. Ja, dat is zo’n beetje… Ja, nou komt er nog eentje 
bij dan hoor ik het wel of dan zie ik het wel. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Een eigenstandige motie van de Nieuwe 
Democraten waarbij wij gelijk drie zaken willen aanmerken. Allereerst de locatie De Biggelaar. Twee 
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weken geleden heeft u allemaal een motie aangenomen waarin u eigenlijk zegt wij willen daar een 
hoogwaardige functie voor het kernwinkelgebied in huisvesten. En wat ons betreft moeten wij ook 
vasthouden aan die raadsuitspraak en aan die doelstelling die we daar met elkaar hebben 
afgesproken. Het lijkt ons geenszins pas hebben om De Biggelaar om die reden, dat is de eerste, 
hieraan toe te voegen. De tweede reden evident de insprekers op de inspraakavond hebben 
aangegeven De Biggelaar niet te zien als reële optie. Dan zou je De Biggelaar wel kunnen meenemen 
in een onderzoek. Ja, maar expliciet te benoemen nee, zou ik gewoon niet doen. Daarnaast, voorzitter 
het VerenigingsVerzamelGebouw het VVG genaamd staat niet expliciet opgenomen als kerntaak van 
de gemeente en derhalve zit die ook niet in de kaders die we met elkaar vastgesteld hebben over het 
vastgoed. Ja, dan zou het ons goed zijn als in ieder geval dat onderzoek, die haalbaarheidsstudie 
doen los van die kaders die we met elkaar afgesproken hebben out of the box-denken, omdenken. Zo 
u wilt, voorzitter, ik jaag de termen er gewoon doorheen. En als laatste, voorzitter, wat ons betreft heel 
belangrijk. Niet alleen kunst en cultuur zoals dat in de motie opgenomen is maar culturele en 
maatschappelijke verenigingen, trek hem wat breder. Want waar wij nu hetgeen nog missen vanuit de 
motie, maar ook vanuit de reactie, vanuit de Commissie is toch die maatschappelijke partijen, die 
maatschappelijke organisaties die hier hebben ingesproken. En dan richt ik toch even aan u maar ook 
aan die mensen, want het is niet de bedoeling voor een gemeenteraad en dat mag ook nooit de 
bedoeling zijn om politiek te gaan bedrijven over de rug van mensen die zo d’r best doen in onze 
samenleving. De erkenning geven aan die mensen en dat wilt u zo meteen allemaal gaan doen in 
eerste termijn. De erkenning geven aan die mensen vinden de mensen fijn, dat is waardering. Maar 
die mensen willen dan natuurlijk ook wel een beetje boter bij de vis hebben. Die willen een dialoog 
aangaan een gesprek aangaan, die willen gefaciliteerd worden. Die willen in hun kracht iets gaan 
doen voor Roosendaal, voor de inwoners ook in de dorpen en die vragen eigenlijk onze steun. En die 
verdienen ze toch ook? Want als u ziet wat ze allemaal doen. Jeugdhonk als dat helpt, we all care for 
you, maar ook bijvoorbeeld de Fiksclub, de voedselbank dan is het van meerwaarde om die mensen 
niet alleen te overladen met de complimenten, maar ook daadwerkelijk iets tastbaars te doen. En dat 
is dan ook zeker een oproep aan het college, in het bijzonder aan de heer Van Poppel om die bal 
eens op te pakken. Om te zorgen dat dat gesprek eens gaande wordt getrokken. Om te zorgen dat 
dat nu eens gaat gebeuren in deze stad. Dat is nodig en hun verdienen het. Als je je zo belangeloos  
inzet en je krijgt niets uit de gemeenteraad en het gevoel dat er alleen maar politiek bedreven wordt, 
alleen al het gevoel hebben. Dan slaan wij allemaal de plank mis en dat, voorzitter, zou toch de 
gezamenlijke opdracht moeten zijn. Daartoe hebben wij een amendement opgesteld, om de motie van 
de Schijvenaars iets aan te passen op de drie onderdelen die wij zojuist noemden, het weghalen van 
De Biggelaar, het buiten de geijkte kaders die we nu hebben omheen denken, omdenken zo u wilt. En 
natuurlijk de culturele een maatschappelijke verenigingen daaraan toe te voegen. Dat gezegd 
hebbende, voorzitter, hij wordt rondgedeeld. Heeft u liever dat ik hem helemaal voorlees of slechts 
hetgeen wat er gewijzigd wordt. 
 
De VOORZITTER: Ik zou menen dat laatste, maar ik stel ook nog even een vraag daaraan 
voorafgaand. U amendeert een motie. Dat is ja wat zwaar, wat bijzonder. Kunt u nu niet gewoon een 
schorsing aanvragen en dan met de indiener uw wijziging bespreken om dan te komen met een 
krachtige motie. Want dit polariseert enorm. Maar goed het is uw keus want als u dit amendement niet 
binnenhaalt dan staat u met lege handen. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ik geef het maar even mee als politiek handwerk… 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, nee, voorzitter, dat is van u een strikvraag dat heb ik al door. 
 
De VOORZITTER: Ik stel geen strikvragen. 
 
De heer VAN GESTEL: Kijk in de Commissie hebben we er al over gesproken. In de Commissie werd 
gezegd we gaan met elkaar op weg naar de gemeenteraad kijken waar we elkaar kunnen vinden. Ja, 
het voorstel is rondgestuurd naar de indiener en die heeft gezegd wij willen graag vasthouden aan 
onze originele motie, dient u het als wijzigingsvoorstel in en wellicht kunnen wij elkaar dan vinden in 
deze vergadering. Het had ons tijd bespaard als dat al verwerkt zou zijn maar hopelijk komen we daar 
vandaag wel toe. Dus geenszins polarisatie. Wederom die oproep om met elkaar voor die 
verenigingen zowel cultureel als maatschappelijk te gaan staan.  
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De VOORZITTER: Dient u het amendement dan maar even in in de verkorte voorleesvorm en dan 
staat die in ieder geval in het debat en dan kom ik daarna bij mevrouw Koenraad voor een vraag aan 
u. 
 
De heer VAN GESTEL: Absoluut. Ons inziens zou moeten worden gewijzigd. En dan vormt er zich 
een nieuwe besluit en dat luidt: Het college de opdracht geven om in overleg en samenspraak met 
betrokkenen een verkennend onderzoek buiten de vastgoedkaders om naar de haalbaarheid van een 
VVG voor culturele en maatschappelijke verenigingen te doen. De raad over de uitkomsten van deze 
haalbaarheidsstudie te informeren. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 heet “Wijzigen eigenstandige motie Nieuwe 
Democraten”. Mevrouw Koenraad? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, …. Net is ingediend want ik wil eigenlijk wat gaan veranderen 
aan dit voorstel. Nou, de vraag is eigenlijk aan de heer Van Gestel op zich kan ik me heel goed 
voorstellen dat je alle maatschappelijke organisaties en ook alle verenigingen en kunststichtingen gunt 
om een ruimte te hebben. Alleen uw vraag is eigenlijk naar een verzamelgebouw, maar dat moet al 
een heel bijzonder groot gebouw worden. En GroenLinks zou zeggen waarom zoek je niet naar 
maatwerk voor al die individuele clubs? En als er toevallig vier bij elkaar kunnen zitten, of twee dat kan 
ook. Dus GroenLinks is een beetje bang dat er uit die haalbaarheidsstudie komt van ja we hebben 
zo’n soort gebouw niet. En sla je dan niet eigenlijk ook de kansen dicht voor al die mensen. En ja, 
daar maken we ons een beetje bezorgd over.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Niet te doen, voorzitter, niet te bezorgd zijn. Totaal niet. Een 
haalbaarheidsstudie en correct me if I’m wrong, zeg het als ik het verkeerd zie. Maar een 
haalbaarheidsstudie kan ook als uitkomst hebben dat een VVG voor veel maatschappelijke 
organisaties niet haalbaar is omdat de schaalgrootte niet past, omdat ze juist klein moeten kunnen 
opereren in wijken en buurten. Daarbij gezegd hebbende zou het antwoord kunnen zijn wacht even er 
zijn nu in veel buurthuizen organisaties actief die juist in een VerenigingsVerzamelGebouw zouden 
moeten zitten waardoor de ruimte ontstaat voor maatschappelijke initiateven in een buurt- of 
dorpshuis. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat uit die haalbaarheidsstudie en wat mij betreft 
breed interpreteren, dat daar uiteindelijk gewoon het beste plek is voor iedereen, of dat nu groot of 
kleinschalig is. Daar blijft wel bij dat zo’n VVG dat we dat gaan onderzoeken of dat haalbaar is en met 
wie dat haalbaar is. Maar zoals u het plan heeft gelezen en zoals de insprekers ook hebben gezegd 
wij zien door het met elkaar te gaan willen proberen in een gebouw, zien wij voordelen. Nou, als die 
organisaties daar voordelen zien dan lijkt me dat nuttig om dat ook te onderzoeken. En ja dan moeten 
we ook maar wachten wat de haalbaarheidsstudie op gaat leveren. Maar dat is in essentie ook de 
eigenstandige motie die er nu ligt natuurlijk van de heer Schijvenaars, dus daar valt hetzelfde over te 
zeggen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nou ik begon natuurlijk te zeggen met dat op zich GroenLinks 
het fijn vindt dat natuurlijk ook de maatschappelijke organisaties dat die daar ook bijkomen. En maar 
waar u nu eigenlijk ook voor pleit is om ook eigenlijk de buurthuizen eigenlijk mee te nemen in dit 
onderzoek van zit iedereen nog op de juiste plek. Dat hoor ik nu een beetje.  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, het zou zo kunnen zijn als je een haalbaarheidsstudie doet en je zegt 
bijvoorbeeld wacht even, culturele verenigingen de vijf theater verenigingen zouden perfect passen in 
zo’n gebouw of weet ik veel in een VVG. Dan zou het ook zo kunnen zijn dat een theatervereniging 
die nu bijvoorbeeld in het Fatimahuis zit of in Keienburg zit zegt van dat is interessant, dan kunnen we 
misschien bij aansluiten en zo ontstaat er vanzelfsprekend wat meer ruimte. Als die een 
haalbaarheidsstudie doet en maatschappelijke organisaties de ene helft zegt voor ons is 
grootschaligheid geen oplossing, maar er ontstaat wel ruimte dan kun je dat toch gewoon meewegen. 
Ja, we moeten toch het beste voor de stad willen? Dus ik zou zeggen ga er met open vizier in en niet 
met gesloten vizier. We gaan alleen ons focussen op de VVG sec. We moeten ons focussen op die 
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verenigingen, op de mensen achter de verenigingen, op het doel van die verenigingen. Dat moet de 
focus zijn, niet de VVG zelf dat is niet het doel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Geen zelfstandige termijn.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou nee, voorzitter, ik ga gewoon nog… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Eén vraag stellen, want… 
 
De VOORZITTER: Heel klein… 
 
Mevrouw KOENRAAD: U zegt van met een open vizier… 
 
De VOORZITTER: Een kleine aanvullende vraag, want het wordt toch een termijn. Het is een 
interruptie.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar dit wordt geen interruptie meer… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Jawel.  
 
De VOORZITTER: Het wordt een heel debat. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nee, want ik ga iets zeggen over wat hij net heeft gezegd. 
 
De VOORZITTER: Nee, maar u heeft straks nog eventueel een termijn. Nou ja goed laat ons de tijd 
niet verspillen nog een hele korte aanvullende vraag en dan is het echt klaar. 
 
Mevrouw KOENRAAD: U zegt open vizier, meneer Van Gestel. En daarom denk ik dat het juist 
misschien beter is om niet af te stevenen op enig gebouw maar dat je dus die maatwerkgedachte 
daarin meeneemt. Maar goed uw toelichting is, was prima verder. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld nog. 
 
De heer BREEDVELD: Meneer Van Gestel, u doet een prachtig en mooi betoog kunnen we alleen 
maar steunen. Maar ik krijg toch wel en dat is net als die knoop in mijn maag die voel ik nu wederom 
en dat kan aan een mogelijke maagzweer met al die verkiezingsstress te maken hebben. Maar ik denk 
eerder dat het te maken heeft met deze motie. Het is gewoon wegkapen van een goede motie van de 
heer Schijvenaars. Als ik gewoon heel eerlijk ben politiek draait om geloofwaardigheid laten we nu 
alstublieft een motie van meneer Schijvenaars die om exact hetzelfde draait want ik lees u voor “in 
ieder geval winkelcentrum De Biggelaar” dus in ieder geval staat daar, dus alle panden zijn mogelijk, 
één. En twee, maatschappelijke initiatieven kunst-, cultuur verenigingen er staat exact hetzelfde. Wat 
gaat u doen een eigen amendement maken op een motie. Er zitten daar mensen, we hebben kijkers 
en dit gaat om geloofwaardigheid. Ik wil u echt heel dringend als CDA-lijsttrekker vragen, trek deze in. 
Vraag een schorsing aan en maak er een geheel van alstublieft voor die geloofwaardigheid daar doen 
we het allemaal voor. Dank u wel. Bent u dat… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u kunt daar emotioneel iets gaan roepen door de microfoon 
maar goed De Biggelaar daar heeft u twee weken geleden van gezegd wat u daar wenst bij De 
Biggelaar. Dus u kunt nu allemaal roepen doe De Biggelaar er maar in, want dat vind ik leuk. Dan 
moet u ook gewoon eerlijk zijn. We hebben dit voorgelegd aan de heer Schijvenaars zoals we dat 
beloofd hebben. De heer Schijvenaars heeft erop gereageerd breng het in. Ik zeg u net dat het wat mij 
betreft geïntegreerd kan worden. U hoort mij niet anders zeggen. U hoort mij een goed betoog houden 
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en u hoort mij ook een waarschuwing uitdelen en voor de rest heeft u mij nergens over gehoord. Ik 
heb het over de mensen die goed werk doen in deze stad. Punt streep uit. 
 
De heer BREEDVELD: Dat is duidelijk verhaal, dus wij mogen ervan uitgaan dat er een motie ligt waar 
wij vanavond met elkaar over kunnen stemmen. 
 
De VOORZITTER: We zullen straks na deze termijn even kijken waar we staan. 
 
De heer VAN GESTEL: Uiteraard, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben wij uitgebreid gesproken over de 
huisvestingsproblemen van een aantal verenigingen en initiatiefnemers hier. Wat mij betreft zijn die te 
verdelen in een drietal categorieën, de verenigingen die moeten vertrekken uit Mariadal, de 
verenigingen die moeten vertrekken uit het Essent-gebouw en de initiatiefnemers uit het Sociale 
Domein die nergens moeten vertrekken maar juist een gebouw zoeken. Dat allemaal naar aanleiding 
van de motie van de Nieuwe Democraten. Wat betreft de eerste twee categorieën de verenigingen die 
moeten vertrekken, daarvan had de wethouder een aantal weken terug al een toezegging gedaan van 
nou ik ga dat probleem voor de zomervakantie oplossen. Vorige week kwam hij al met min of meer 
een oplossing tenminste zo klonk het toch er zouden gebouwen zijn van Da Vinci aan Bovendonk en 
het Cultuurhuis waar dan de verenigingen in zouden kunnen die moeten vertrekken uit Mariadal en 
het Essent-gebouw. Hij zei toen ook dat er woensdag, dus dat was gisteren bezichtigingen zouden 
zijn en ik ben erg benieuwd hoe dat verlopen is en of de wethouder daar al iets van kan zeggen en of 
daar inderdaad een oplossing voor handen is en of dat inderdaad kans van slagen heeft. Wat betreft 
de initiatiefnemers uit het Sociale Domein een groot aantal had daarvoor ingesproken, heel positief. 
Maar wij zijn wel benieuwd wat daar het college mee gaat doen, want daar is nog geen duidelijkheid 
over. Hoe gaat het college daarmee om welk criteria worden daar gehanteerd en op welke termijn 
krijgen ze daar antwoord in? En in dit geval is “nee” ook een antwoord. Maar het schept wel 
duidelijkheid, dus ik ben erg benieuwd wie dat op gaat pakken en wanneer we daar duidelijkheid in 
krijgen. Met name wanneer daar de instanties duidelijkheid in krijgen, want daar hebben ze recht op. 
Wat betreft de ingediende motie van de Nieuwe Democraten daar konden wij ons in vinden in de 
eerste versie en ook toen die wat breder is gemaakt mede naar aanleiding van onze opmerkingen 
kunnen wij ons daar nog steeds in vinden. En ik spreek de hoop uit dat we straks met een motie 
kunnen komen en dat het amendement van de VLP daarin opgenomen kan worden. Want het is 
inderdaad een beetje raar dat we een goede motie gaan amenderen. En daar zijn wij absoluut geen 
voorstander van en daarom sluit ik me aan bij de woorden van de heer Breedveld. Tot zover, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de fractie van de 
SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Voorzitter, we hebben in de Commissie flink over gedebatteerd. Over 
sommige zaken waren we het in de Commissie zeker niet eens maar terugkijken naar de 
Commissievergadering was er over het algemeen genomen wel tenminste een gemeenschappelijke 
deler te vinden, namelijk dat de vraag en aanbod van huisvesting zowel voor culturele en kunstzinnige 
verenigingen als wel maatschappelijke organisaties nog veel onduidelijkheid met zich meebrengt. Ook 
al zijn er dan volgens de wethouder Vastgoed wel degelijk duidelijke richtlijnen om de 
maatschappelijke waarde van de organisaties in beeld te kijken en te kijken in hoeverre bijgedragen 
wordt aan gemeentelijke doelstellingen. Voorzitter, wat de SP betreft gaan we in de volgende periode 
meer duidelijkheid over dit onderwerp hebben. Er liep nu een motie van de Nieuwe Democraten en 
inmiddels is er ook een amendement bijgekomen van de VLP. De SP kon zich vinden in de 
aanvullingen die de heer Schijvenaars daar eigenlijk meteen al gaf van maatschappelijke organisaties 
erbij vind ik ook prima. Dus wat dat betreft zijn wij wel van plan om die motie van de Nieuwe 
Democraten te gaan steunen. Hopelijk komt er toch nog een motie dat de VLP daar ook achter gaat 
staan. En wat betreft duidelijkheid krijgen in het onderwerp huisvesting willen wij toch het college 
oproepen om zo snel mogelijk toch in de nieuwe  periode straks met een beleidsvisie te komen hoe 
het voltallige college en de raad nog beter omgaan met huisvesting. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar de heer Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 heeft op de vraag van de Kieswijzer van BN DeStem 
op de vraag de gemeente moet alle culturele verenigingen vaste plaats geven om samen te komen 
neutraal geantwoord met de uitleg de behoefte van iedere culturele vereniging is anders. D66 
Roosendaal wil investeren in cultuur, deze investeringen kunnen culturele verenigingen in staat stellen 
een vaste locatie te verzorgen. Maar geef dan ook de vrijheid op een andere wijze het culturele leven 
in Roosendaal te bevorderen. Een vaste plaats waar culturele verenigingen samen kunnen komen is 
voor D66 dan ook geen must maar een mogelijkheid. Cultuur is een van de zeven kernpunten van 
D66 en vanavond vinden we de motie van de VV, sorry van de Nieuwe Democraten sympathiek op 
een positieve manier, de toevoeging in de motie “Biggelaar” vinden wij overbodig. Maar hij is ook in de 
tekst overbodig gemaakt door de Nieuwe Democraten zelf. D66 vindt ook de toevoegingen en de door 
de VLP voorgestelde verbeteringen in hun amendement-motie goed klinken. En ook mevrouw 
Koenraad had volgens ons een mooi tweede amendement-motie kunnen maken, want die zei ook 
zinvolle dingen. Hoe dan ook D66 steunt vanavond beide, voorstellen. Het heeft ook onze voorkeur 
dat hier toch een motie van kan worden gemaakt en wat ons betreft gaan de gemeende credits naar 
de zowel de Nieuwe Democraten als de VLP. Want het gaat in beide moties volgens D66 om het 
belang voor culturele en maatschappelijke verenigingen. 
 
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. In de Commissie heeft de VVD volgens mij 
aangegeven dat we de motie van de Nieuwe Democraten wilden steunen. Toen begon er wat rumoer  
te ontstaan over wijzigingen. Toen heb ik volgens mij in de Commissie nog gezegd exact zoals die nu 
voorligt. Hij is een klein beetje gewijzigd in de dagen tussen de vorige bespreking en nu. Wij steunen 
de motie van de Nieuwe Democraten nog steeds. Wij zouden hem ook steunen als de Nieuwe 
Democraten er nog iets over maatschappelijke initiatieven wat duidelijker in zouden zetten. We 
steunen als u het wel doet, we steunen als u het niet doet. Daarmee is wat ons betreft het 
amendement overbodig. Inderdaad het is een kaping. Het kapen van een goed plan van een ander. 
Het gebeurt wel eens in de politiek, volgens sommigen hoort het bij politiek bedrijven. Laat ik nou juist 
degene die de kapingsactie uitvoert letterlijk zojuist hebben horen gezegd dat sommige mensen het 
gevoel hebben dat er alleen maar politiek bedreven wordt. Wat een ontzettende leuke, herkenbare 
opmerking en wat aardig dat u die nou juist maakt. U die niets anders doet. U spreekt over boter bij de 
vis, de bal oppakken. Kom dan een keer met iets, doe dan een keer iets positiefs hier in deze zaal. 
Heb niet alleen maar kritiek op de plannen van anderen zonder er iets goeds of degelijks tegenover te 
zetten. Uw motie Biggelaar is unaniem aanvaard als ik me goed herinner, alleen maar omdat u alle 
werkelijke inhoud eruit gehaald heeft waardoor inderdaad nu iedereen met 100.000 verschillende 
opvattingen kan doen wat hij wil. Juist u was zo op jacht naar stemmen voor uw motie Biggelaar dat u 
de hele crux eruit gehaald heeft en nu gaat u wapperen met de motie. Nee, dat kan niet meer. U heeft 
hem zelf onschadelijk gemaakt op dezelfde wijze als u dat zelf deed bij uw eigen motie, hoop ik dat u 
niet de kans krijgt om dat nu te doen bij de goede motie van de Nieuwe Democraten. Dank u wel, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Een vraag aan u van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. Een goed verstaander heeft een half woord nodig. De heer Van 
den Beemt heeft daar toch wat moeite mee. Geeft niet zo ken ik hem ook al jaren, twisten, draaien van 
allerlei dingen in andere context plaatsen. Prima dat is politiek blijkbaar. Zojuist hebben we ook 
gewoon netjes aangegeven dat we de wijzigingsvoorstellen in de Commissie besproken hebben. 
Hebben we opgestuurd naar de heer schijvenaars. Ja, uiteindelijk is het advies gekomen ik wil hem 
toch zo indienen, brengt u dat dan in op vanavond. Dat hebben we ook netjes gedaan en het is aan 
ons samen om er uit te komen. Dat is een uitgestoken hand en wat u doet is gewoon ja u tracht een 
paar tetten te geven ofzo ik weet niet. Maar op mij maakt het geen indruk, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Het was geen vraag maar een opvatting. Ja.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Van Gestel zei ook zojuist al correct 
me if I’m wrong. Nou u zult het merken meneer Van Gestel, we corrigeren u deze keer wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Als ik even kijk is iedereen nog… Mevrouw Van.. Ja, een vraag aan de 
heer Van Gestel of uw termijn bedoelt u? Ja, ga uw gang mevrouw Koenraad. Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik ga er toch nog even een niet-politiek inhoudelijk tintje aan 
geven. Ik wilde nog even terugkomen op de maatschappelijke organisaties, want we hebben natuurlijk 
de inspraak gehoord en eigenlijk is de die samenwerking ook een beetje begonnen met een 
bijeenkomst die wij buiten de raad hadden voor de Commissie eigenlijk daar in de Josephstraat en dat 
ging over het zelfregiecentrum en wat je nu eigenlijk ook wel ziet bij de maatschappelijke organisaties 
is dat dus het zelfregiecentrum is eigenlijk een concept uit de ervaringsdeskundigenwereld van de 
GGZ. Maar precies die club die dat wilde gaan vormgeven zit hier niet meer in. En ja daar wilde 
GroenLinks ook wel even de aandacht op vestigen, want je ziet ook bij de en ik ga me hier niet 
populair mee maken, maar je ziet bij de maatschappelijke organisaties natuurlijk ook organisaties in 
alle stadia van ontwikkeling. En ja je moet denk ik ook wel oppassen met het idee van een gebouw is 
dan een oplossing, want voor sommige clubs is misschien de vorming van een bestuur of de coaching 
daarbij nog een veel belangrijker stap voordat je met een huisvestingsvraag eigenlijk komt en die kan 
beantwoorden. Dus dat is eigenlijk nog iets wat we mee wilden geven, dus we zien straks dan wel wat 
voor motie uiteindelijk in komt, maar dit is een inhoudelijk stukje wat GroenLinks dus even wilde 
zeggen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Is iedereen nu van u raad in eerste termijn aan het woord geweest? 
Dan heb ik een ambtshalve voorstel. Ik vind dat ik tien minuten voordat de wethouder antwoord, want 
dan wordt het allemaal wat efficiënter. Ga nou eens tien minuten bij elkaar zitten in een hok en maak 
er eens iets moois van en breng dat terug en dan gaat de wethouder dan een reactie geven op wat 
voorligt en daarna kunnen we toewerken naar stemming. Ik geloof dat sommigen dat ook een goed 
voorstel vinden. Kom er even samen uit, zo ingewikkeld is het niet en dan houdt de Nieuwe 
Democraten het initiatief. De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, als ik even kort mag reageren. De suggestie vanuit de VLP 
dat, of nee de suggestie vanuit andere partijen zoals ook die van het CDA met name over die 
maatschappelijke initiatieven dat punt heb ik al toegezegd dat wordt opgenomen. Dat is nu gewijzigd 
dat is één. De VLP had dezelfde opmerking ten aanzien van de tweede suggestie over De Biggelaar 
daarvan is gezegd het is onder andere, dus dat is in die zin ook getackeld. En een nadere suggestie 
van de VLP… 
 
De VOORZITTER: Doe nou de schoring niet. Doe dat nou even in die tien minuten die ik u gun. Het is 
21.35 uur. Wij gaan 21.45 uur door en ik verwacht een knetterend resultaat. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor tien minuten. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering na de schorsing. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, dames en heren. Als u uw plaatsen zou willen innemen. Dan 
gaan wij voort. Ik wil even… Als u allemaal wilt gaan zitten dan na goed gebruik wil ik dan eerst even 
aan twee mensen wat vragen zodat we wat klaarheid hebben zodat ook de wethouder zijn 
beantwoording kan toespitsen. Ik kijk even naar de heer Schijvenaars van de fractie van Nieuwe 
Democraten waarin de wijziging zit van uw motie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de inbreng van partijen is in het 
dictum het eerste dictum daar is toegevoegd voor kunst en cultuur en maatschappelijke initiatieven. 
Het woordje maatschappelijke initiatieven is daarbij toegevoegd, voorzitter. En dat is de enige 
wijziging van de motie. 
 
De VOORZITTER: Akkoord dat heeft u allemaal ook op uw tafeltjes dat dat nu de gewijzigde motie 
nummer 4 is die onderdeel is van de beraadslaging. Ik kijk ook eventjes naar de heer Van Gestel, wilt 
u nu al iets zeggen over uw amendement met betrekking tot de beantwoording door de wethouder? 
Straks? Dan moet de wethouder daar maar niet al teveel over zeggen op dit moment, want we willen 
toch eerste even wat klaarheid hebben maar goed dat komt dan straks wel. De wethouder in eerste 
termijn over de motie. 
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, dat kan kort. De Nieuwe Democraten vragen om een onderzoek en 
daarbij ook De Biggelaar te betrekken dat is overigens wel bijzonder vind ik als dat een cultureel 
centrum zou kunnen worden bied ik u graag aan dat ik daar het eerste dansje kom maken, meneer 
Schijvenaars. En ik kom toezeggingen altijd na. Voorzitter, ik wijs u nog wel even op de Cultuurnota 
waar we nog eens expliciet hebben gezegd de positie van de buurthuizen en als je een heel groot 
VerenigingsVerzamelGebouw wil gaan onderzoeken hou dan wel goed die buurthuizen in de gaten. 
Want ik bedoel daar moeten we ook zuinig op zijn in die zin spraken de woorden van mevrouw 
Koenraad me wel aan, maatwerk waar we op dit moment eigenlijk ook volop mee bezig zijn. Want de 
heer De Regt die vroeg daarnaar de situatie op dit moment rondom de clubs Mariadal. U splitste dat 
goed in drieën de gebruikers van het Mariadal, de gebruikers van het Essent-gebouw en de 
maatschappelijke initiatieven. Nou, die zitten in dit onderzoek en langs de andere kant weet u dat 
collega Theunis ook gezegd heeft dat we bezig zijn om te kijken of die clubs geplaatst kunnen worden 
in het Cultuurhuis en anderen in het voormalig Da Vinci College aan de Bovendonk. Daar zijn gisteren 
en vandaag is daar weer over gesproken en die gesprekken die lopen en zoals toegezegd voor de 
zomer komt daar duidelijkheid over. Voorzitter, tegen een onderzoek dat hoor ik ook heel veel partijen 
zeggen daar kun je eigenlijk niet tegen zijn. En ik denk dat we dat maar gewoon plaats moeten laten 
vinden en kijken wat daaruit komt met de goede dingen voor de verenigingen die daar aanspraak op 
maken. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Een vraag aan u van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, uw college gaf op vragen van de PvdA en GroenLinks antwoord dat in dit 
kader van huisvestingsoplossingen verwees u naar het vastgoedbeleid dat de gemeenteraad wil een 
reductie van het vastgoed wat in eigendom is van de gemeente. Begrijp ik dan vanuit uw woorden dat 
u die kaders wel loslaat bij dit onderzoek omdat dat dan niet meer als knellend voor uw college wordt 
ervaren? 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, u loop vooruit op het onderzoek wat gaat komen laten we dat 
vooral plaats laten vinden. U kent de situatie dat we een aantal gebouwen maatschappelijk vastgoed 
hebben, u hebt de vastgoedkaders die hebben we met u raad afgesproken en uiteraard zal het 
onderzoek in die zin plaatsvinden. 
 
De heer YAP: Maar kunt u dan wel vanuit dit college de toezegging doen dat dat niet als argument 
steeds wordt aangedragen die kaders vastgoed, verkoop. 
 
De heer VERBRAAK: Kunt u uw vraag nog even herhalen meneer Yap? Uw laatste woord viel weg. 
 
De heer YAP: Ja, kan het college dan wel de toezegging doen dat die kaders vastgoed op dit punt 
toch niet zo hard worden vastgehouden als het gaat om dit onderzoek en dat we dan niet straks een 
haalbaarheidsstudie hebben met de uitkomst ja maar goed de kaders vastgoed laten het niet toe om 
dit vastgoed te behouden voor dergelijke huisvestingsoplossing. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, dat zou vreemd zijn. Als je zou onderzoeken en je komt bij bepaalde 
gebouwen uit die nu nog in feite op de verkooplijst staan ja dat is logisch dat je daar naar kijkt. Tot 
zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga even de tweede termijn alle sprekers even af in de volgorde van 
de eerst termijn. Wil de heer Schijvenaars gebruik maken van uw tweede termijn? Het hoeft niet hoor. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, laat ik dat heel kort doen, voorzitter. Ik dank de wethouder voor 
de verhelderende toelichting. Ik heb de indruk dat er een grote meerderheid gaat komen voor deze 
motie en ik denk dat dat goed is voor Roosendaal. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Van Gestel, ja ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het ontbrak nog wel denk ik aan de termijn van het college 
wellicht in tweede termijn om ook even in te kunnen gaan op de stand van zaken betreffende de 
maatschappelijke initiatieven. Wellicht dat de collega daar iets over kan zeggen. Ja, wat zal ik ervan 
maken, voorzitter? 
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De VOORZITTER: Nou, kort en krachtig. 
 
De heer VAN GESTEL: Kort en krachtig. Ik heb drie minuten toch? Ja. Ja toch? Ja. Kijk als u het ons 
vraagt goh beste VLP-fractie wilt u een bijdrage leveren om uw gedachte eens te geven op een 
initiatief dan doen we dat graag en dat doen we met liefde en plezier. En op het moment dat dan het 
antwoord terugkomt ja gooit u het maar in de gemeenteraad ja dan doen wij dat. Ik bedoel als dat de 
wens is van de initiatiefnemer van de gemeenteraad, doen we dat toch gewoon open en bloot waar 
iedereen het kan zien. We leggen het u voor. Nou, u doet daar een beetje, u heeft daar uw eigen 
bewoordingen bij burgemeester zal ik het daar maar bij laten, uw eigen fratsen. Prima. Maar wij kapen 
niets, kapers die varen op de zee en die doen hele erge enge dingen. Wij kapen niets. Want als wij 
een amendement indienen op een motie dan blijft nog steeds daar gewoon Nieuwe Democraten 
boven staan. Wij hebben alleen getracht u te willen overtuigen om een aantal zaken te kunnen 
regelen. U moet dat maar gewoon zien of het glas een bodempje vol is, halfvol is of helemaal vol is. 
En wij hebben liever een helemaal, helemaal vol glas. Ja, nu is het glas halfvol. Wij vinden dat een 
gemiste kans. Je kunt maar in ieder geval beter een halfvol glas hebben als uitgangspositie dan dat 
bodempje, maar ja als we hem vol hadden kunnen maken had dat gekund. Maar dan een een-tweetje 
tussen het CDA en de Nieuwe Democraten over maatschappelijk, ja voorzitter, kijk allemaal trucages. 
Maar goed trucages is tegenwoordig hetgeen erbij hoort zonde dat we de raadsperiode op die manier 
afsluiten.  
 
De VOORZITTER: Ja, u houdt uw amendement overeind voor de stemming? Want dat wil ik wel even 
weten. Hoe dat, waar de status, wat de status… 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, er staat nog 50 seconden op de klok, voorzitter, dus… 
 
De VOORZITTER: Ja, nou doe het eventjes. Maak ons er even deelgenoot van. 
 
De heer VAN GESTEL: Absoluut, natuurlijk, zeker. Ja, ik zou dan aan iedereen ook zeggen kijk daar 
waar er geen steun is ga ik niet met mijn kop door de muur, voorzitter, zou ik bijna zeggen. Dus 
wellicht kunnen we hem gewoon dan maar intrekken toch?  
 
De VOORZITTER: Ja, het amendement nummer 2… 
 
De heer VAN GESTEL: U mag ook allemaal scheuren hoor, geen probleem. 
 
De VOORZITTER: Nee maar het amendement nummer 2 “Wijzigen motie Nieuwe Democraten” is 
ingetrokken maakt dus niet langer deel uit van de beraadslaging en wordt ook door het college verder 
niet van commentaar voorzien. Ik loop even nog de rij af? De heer De Regt nog behoefte aan een 
tweede termijn? Ja? Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Even een paar kleine puntjes. Als we op een dossier 
binnen de fractie van woordvoerder veranderen krijgen we altijd een opmerking van de voorzitter. Ja, 
ik vond het apart dat we in een keer een andere woordvoerder vanuit het college hadden, maar op 
zich is dat natuurlijk helemaal niet erg want het is een collegiale verantwoordelijkheid. Wat betreft de 
beantwoording van de vragen u gaf aan dat u bezoek heeft gekregen van de verenigingen in een 
tweetal gebouwen. Ja, u was daar erg kort in. Kunt u een eerste indruk geven van hoe dat bezoek is 
bevallen bij die verenigingen en of daar in ieder geval een kans van slagen toe is. Wat betreft het 
Sociale Domein streeft u daar ook naar een oplossing voor de zomer of is dat wat anders? Gaat u dat 
wat anders aanvliegen? 
 
De VOORZITTER: Een vraag van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Punt van orde voor u, voorzitter. Er wordt nu wederom een vraag gesteld 
maar volgens mij gaat het om de motie van de Nieuwe Democraten. Het lijkt me goed dat wij dat er 
vanavond wel bij beperken dus dat is misschien wel positief. 
 
De heer DE REGT: Goed, volgens mij is het glas van de VLP vandaag helemaal leeggedronken… 
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De VOORZITTER: Het wordt, het wordt wat laat. We gaan het nou gewoon netjes afronden en dan 
gaan we zo meteen besluiten en dan kunnen we naar huis. De heer De Regt vervolgt u uw betoog. 
 
De heer DE REGT: De heer Van Gestel pakt zelf de volle rijd en drie minuten en als ik even een paar 
puntjes aankaart is dat blijkbaar teveel voor de VLP. Maar goed wij hebben net zo goed spreekrecht. 
Dus ik vul mijn eigen tijd in zoals ik dat zelf wens. Wat betreft de motie van de Nieuwe Democraten, 
nou die gaan wij van harte steunen. En nogmaals het woord kapen komt bij ons wel op. En wij 
steunen alleen de motie van de VLP zonder amendement van de VLP maar dat is gelukkig 
ingetrokken. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Oudhof behoefte aan een tweede termijn? Nee? Mevrouw… 
Geen behoefte aan een tweede termijn? De heer Raggers behoefte aan een tweede termijn? de heer 
Van den Beemt? Wel. Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben geen kristallen bal is het geloof ik, 
kristallen bol. Je hebt een ovalen bal en een kristallen bol. Die hebben we dus niet en we zijn 
desalniettemin tevreden met het feit dat de Nieuwe Democraten de motie een tikje hebben aangepast. 
We hadden al aangekondigd als dat gaat weer op deze wijze zullen wij u keurige motie nog steeds 
steunen. En enigszins in tegenspraak met mijn vorige termijn een enkele keer doet de VLP wel iets 
nuttigs, namelijk de eigen amendementen doorscheuren. Iedereen hier was opgelucht, hartstikke 
goed. U heeft iets belangrijks voor Roosendaal gedaan. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad behoefte aan een tweede termijn? De heer Yap, fractie Partij 
van de Arbeid wel. Als we nog even, even ons gemak kunnen houden dan kunt u beneden verder 
losgaan, maar niet in deze raadsvergadering. Ik snap het, het is bijna verkiezingstijd maar ik kan het 
ook niet helpen dat u ervoor gekozen heeft om vanavond nog een raadsvergadering te beleggen. Het 
woord is aan de heer Yap en we gaan allemaal naar hem luisteren. 
 
De heer YAP: Voorzitter, het is niet bijna verkiezingstijd het is verkiezingstijd natuurlijk. Voorzitter, 
allereerst is de PvdA blij met de toezegging van het college dat reductie vastgoed niet meer leidend is 
binnen deze opdracht van de motie. Dat zou zelfs in de kern kunnen zorgen dat het Essent-gebouw 
toch weer in beeld kan komen als uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat dat opportuun is voor de 
desbetreffende clubs. Ja, wat ons betreft, wat de PvdA betreft had niet per se winkelcentrum De 
Biggelaar genoemd hoeven worden in deze motie omdat we niet zo goed zien waarom dat nou 
centraal moet worden gesteld in de motie, maar de opdracht is helder. Voer die haalbaarheidsstudie 
uit voor de desbetreffende gebruikers van een aantal vastgoedpanden in Roosendaal en ook vanuit 
een aantal maatschappelijke initiatieven. Toevoeging ook erg sterk vanuit het CDA, dank daarvoor. U 
begrijpt wij kunnen deze motie dus steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan heb ik van de zijde van u raad tweede termijn iedereen gehad. 
Wethouder nog behoefte aan een korte reactie? Ja. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, mooi dat collegiaal bestuur viel vanavond. Dat is ook zo, we hebben 
met dit college de afgelopen vier jaar enorm goed samengewerkt dat blijkt ook uit de resultaten in de 
stad zal ik ze maar even noemen? 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee…  
 
De heer VERBRAAK: Oké. 
 
De VOORZITTER: Dat geldt ook voor u, even op  die motie. Vindt er iets van en dan gaan we 
stemmen. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, maar ik vind wel dat we wel hele goede dingen gedaan hebben… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, wethouder Verbraak, geef nou eens het goede voorbeeld ten opzichte 
van de raadsleden. 
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, in het kader van de vraag de maatschappelijke initiatieven na de 
inspraakavond hebben we dat onmiddellijk besproken en heeft collega Van Poppel op zich genomen 
om met name die maatschappelijke initiatieven te gaan bundelen, verder uit te gaan werken en 
uiteraard ook voor de zomer ook met mogelijke oplossingen te komen. Dat sluit aan bij hetgeen wat er 
ligt. De vraag van de heer De Regt hoe zijn die bezoeken gisteren en vandaag gelopen. Net even 
buiten de motie maar goed, voorzitter. Ik heb positieve geluiden teruggekoppeld gekregen zowel van 
de gebruikers van het Essent-gebouw die gisteren op het Da Vinci College zijn wezen kijken en het 
tweede gesprek wat vandaag heeft plaatsgevonden met Tiuri ook daar hoor ik positieve geluiden over. 
Dus laat ons even positief afsluiten vanavond dat ik samen met collega Theunis denk dat we  een heel 
eind gaan komen als we de verdere uitwerking straks klaar hebben. Voorzitter, richting de heer 
Schijvenaars, we lopen samen al 12 jaar rond in dit huis. Hij zou eigenlijk maar 8 jaar blijven heeft hij 
ooit gezegd en dat is toch wat langer geworden. En ik denk dat zijn motie het gaat halen vanavond. 
Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Ja, de zakdoeken zijn niet aan te slepen. Het is volstrekt helder, iedereen is 
gelukkig. Wij gaan stemmen over de gewijzigde motie… 
 
De heer JANSSEN: Voorzitter? Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Janssen. 
 
De heer JANSSEN: Voorzitter, we gaan op de laatste motie stemmen voor mij. 
 
De VOORZITTER: Ja, en? 
 
De heer JANSSEN: Mag ik een klein orde voorstelletje doen of? Ik heb het vermoeden dat u gaat 
zeggen nee dat laten we toch maar niet doen. 
 
De VOORZITTER: Nee, laat ons toch maar niet doen. 
 
De heer JANSSEN: Dan doen we het maar niet, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nee, we zijn echt nu toe aan stemming. Ik stel voor dat ik sluit nog even als u nog 
iets wilt zeggen maar eerst wij zijn nu echt aan besluitvorming bezig. 
 
De heer JANSSEN: Gaat u daar dan toe over. 
 
De VOORZITTER: Maar u zou een stemverklaring kunnen afleggen op de gewijzigde motie nummer 
4. 
 
De heer JANSSEN: Dat is nou jammer… 
 
De VOORZITTER: Die had ik ingekopt, maar goed. Verder niemand anders om een stemverklaring af 
te leggen? Nee? Goed, wij gaan stemmen. Wie is voor deze motie nummer 4? Daarvoor hebben 
gestemd alle partijen, dat is bij unanimiteit aanvaard.  
 
8. Sluiting 

De VOORZITTER: Meneer Janssen wat heeft u nog op uw lever? 

 

De heer JANSSEN: Voorzitter, ik had eigenlijk een beetje gevoel dat ik iedereen z’n stem nog wilde 

horen uit de raad en dan had ik eigenlijk het voorstel willen doen om een hoofdelijke stemming te 

doen. Maar dat neemt zoveel tijd weg dat we beneden te weinig tijd overhouden voor een gezellig 

napraatje, dus vandaar dat ik het ook wel terstond ingetrokken heb. Maar ik mag iedereen bedanken. 

Het is voor mij de laatste keer geweest dat ik een officiële raad meegemaakt heb en toch echt mijn 

dankwoord uitspreek voor hetgeen ik hier heb mogen doen en voor de mensen die daarbij 

ondersteund hebben. 

 

De VOORZITTER: Zeker, maar we komen nog toe, we komen nog toe aan een afscheidsraad. Na de 
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verkiezingen en dan zult u ons allemaal horen en misschien wordt u wel toegezongen. De vergadering 

is gesloten.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 12 april 

2018 

De griffier,                                                         De voorzitter,  


