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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 16 MAART 2017 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 20.15 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 23 februari 2017 en 9 maart 2017 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actielijst 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 10 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Plantagebaan 57 in Wouw 
b. Voorstel 11 Wijziging van de Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

                     Roosendaal 
c. Voorstel 13 Onderzoek Rekenkamer West-Brabant - Armoedebeleid 
d. Voorstel 15 Benoeming lid Agendacommissie 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 12 Aanpassing van Reglementen van Orde van de Raad 
b. Voorstel 13 Onderzoek Rekenkamer West-Brabant Armoedebeleid i.c.m. RM 730-2016 
                          Integraal armoedebeleid  
c. Voorstel 14 Doorontwikkeling RWB 
 
7.  C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 1-2017 Huisvesting arbeidsmigranten Oude Turfvaartsestraat 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

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

Verbraak, wethouders. 

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

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

(SP).  

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

agendapunt 6c (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 

Broekhoven (Roosendaalse Lijst), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. 

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

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

Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol (CDA), R. 

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

(Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  
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Afwezig: dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. P.R. Klaver (PvdA), dhr. B. Missal 

(SP). 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen dan gaan wij verder met de 
raadsvergadering, die bij deze is geopend. Allemaal welkom aan u allen. Ik meld afwezig de leden van 
u raad de heren Van der Aa en Missal van de fractie van de SP, Brouwers van de fractie van de VLP 
en Klaver van de fractie van de Partij van de Arbeid. En de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst 
komt wat later. Akkoord. Dat gezegd zijnde bij de opening. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan zijn we toe aan agendapunt 2, vaststellen van de raadsagenda. Mevrouw 
Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP wil agendapunt 6.b wat wij geagendeerd hebben omdat wij een 
motie wilden indienen. Maar wij hebben van de week al contact gezocht met onze collega’s dat wij dat 
punt willen afvoeren, want wij willen daar een A-stuk van maken, want wij komen vandaag niet met 
een motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dus u legt de vergadering voor om wat nu nog is agendapunt 6.b 
Onderzoek Rekenkamer West-Brabant naar het armoedebeleid om dat over te hevelen naar de 
hamerstuk afdeling. En als u het daar mee eens bent dan zou dat agendapunt 5.c worden. Kunt u 
instemmen? Meneer Hertogh? 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, ik wil u vragen om het agendapunt 7.a. de raadsmededeling over de 
Turfvaartsestraat naar voren te halen gezien de belangstelling op de publieke tribune dat die mensen 
niet heel de avond hoeven te wachten op het laatste agendapunt. Dus bij deze het verzoek om het 
naar voren te halen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik kom zo bij uw verzoek, want ik was nog even bezig met mevrouw Oudhof. 
Maar dan kom ik aan uw verzoek. Wat nu voorligt en u moet daarmee instemmen is om het 
bespreekstuk zoals gezegd onderzoek Rekenkamer West-Brabant om dat naar de hamerafdeling te 
halen, agendapunt 5 en dan komt die daar te staan onder 5.c. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het 
geval. Dan schrappen we hem dus als bespreekstuk. Dan komen we aan het verzoek van de heer 
Hertogh om de raadsmededeling Huisvesting arbeidsmigranten Oude Turfvaartsestraat om dat naar 
voren te halen vanwege het belang ook van de publieke tribune dat u ook snel wilt weten hoe die 
discussie zich voordoet. Ik leg u dat aan u vergadering voor. En als u daartoe besluit dan zou ik willen 
voorstellen dat we hem net voor de bespreekstukken agendapunt 6 behandelen, dan hebben we de 
wat meer formele dingen toch even snel afgehandeld. Kort en goed, kunt u instemmen met het 
voorstel van de heer Hertogh fractie VLP om de raadsmededeling Huisvesting arbeidsmigranten Oude 
Turfvaartsestraat om dat naar voren te halen meteen voor agendapunt 6. U vindt dat allemaal een 
goed idee. Dan gaan wij dat zo doen. Nog anderen van u raad over de agenda? Meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Misschien heb ik het gemist voorzitter, maar wij hebben zojuist ook een nieuw 
raadsvoorstel binnengekregen vandaag waar staat dat nu op de agenda? Het raadsvoorstel van de 
benoeming van de heer Heeren in de Agendacommissie? 
 
De VOORZITTER: Ja, dat heeft u toch allemaal gehad? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, maar waar staat dat nu op de agenda? 
 
De VOORZITTER: O ja, dat moet een plekje krijgen. Ja, dat is ook waar. Dat is de, het voorstel 
benoeming lid Agendacommissie. Zoals u weet is daar een unilaterale voordracht voor in de persoon 
van de heer Heeren. Dat is een stemming over personen, dus dat kan met alle toeters en bellen. Aan 
de andere kant is het misschien wel zo praktisch om dit als A-stuk, hamerstuk te behandelen en dan 
zou ik willen voorstellen om dit agendapunt te agenderen onder agendapunt 5.d, van 5 Dirk, tenzij één 
uwer toch nog het woord hierover wenst. Dat is niemand. Dus dan ga ik ervan uit dat u instemt met het 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 maart 2017     pagina 3 

hamerstuk agendapunt 5.d. inzake benoeming lid Agendacommissie. Oké? Zo is ie voor vanavond. 
Dat is het geval.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 23 februari 2017 en 9 maart 2017 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van u 
raad van 23 februari en 9 maart. Er zijn bij de griffie geen amenderingen binnengekomen. Mag ik 
ervan uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval, waarvan akte.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actielijst en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER:  Agendapunt 4, ingekomen stukken, schriftelijke vragen actie- en motielijst.  
4.a. een lijst van aan de raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen met de afdoening van die 
stukken zoals voorgesteld. Dat is het geval. Gaan we aldus doen.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER:  Afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Er zijn bij de griffie een 
tweetal verzoeken binnengekomen om op de beantwoording van de zijde van het college een nadere 
vraag te stellen. Ik heb hier genoteerd in elk geval het onderwerp bomenkap Bandeliersberg en 
dementievriendelijke gemeente. Geen andere verzoeken die u misschien wel heeft, maar de griffie 
niet hebben bereikt of andersom. Nee? Dan zijn het die twee. Oké. Dan begin ik bij de fractie van de 
VLP inzake bomenkap Bandeliersberg. Dat is wethouder Schenk, maar ze is vanavond verhinderd. En 
zij wordt door vervangen… waargenomen door wethouder Theunis. Wie van de VLP? De heer 
Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, dank u wel, ook voor het beantwoorden van 
de vragen. Ik had bij vraag 2 de suggestie gewekt van dat wellicht de Laan van Europa een mooie 
uitbreidingslocatie was om daar de bomenkap te compenseren voor de bomen die minder terugkomen 
in de Bandeliersberg. Daar is zij in de beantwoording niet op ingegaan. Dus ik wil vragen wat haar 
mening was over de Laan van Europa en of daar de bewoners deze bomen tegemoet kunnen zien. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Goede suggestie die wij met plezier gaan bekijken of dat mogelijk is. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dan de fractie van de CDA inzake de dementievriendelijke gemeente. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF:  Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan wethouder Van 
Poppel over de antwoorden op onze vraag of Roosendaal ook in aanmerking wil komen als 
dementievriendelijke gemeente. U zegt het is logischer om aansluiting te zoeken bij het Platform 
Dementie Regionaal, dat dat bestaat. Dus dan denk ik het is logischer om aansluiting te zoeken, denk 
ik o dat moet nog gebeuren. Dat gaan we doen, maar even later lees ik Roosendaal is al aangesloten. 
Kunt u dat bevestigen dat Roosendaal aangesloten is en zo ja sinds wanneer? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, sinds wanneer dat zou ik eventjes na moeten vragen dan ook natuurlijk. 
Maar we zijn in ieder geval bezig om ook dementievriendelijk beleid in Roosendaal vorm te geven via 
verschillende wegen. Ik zal het nu nog laten weten dan sinds wanneer. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel. Dit is dan het agendapunt 4.b inzake de afhandeling van de 
vragen.  
  
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar 4.c actielijst en motielijst. Op beide lijsten zijn geen vragen of 
opmerkingen binnengekomen bij de griffie. Ik controleer even of dat juist is. Actielijst, kunnen wij daar 
voor nu kennis van nemen? Dat is het geval. En geldt dat ook voor de motielijst? Mevrouw Oudhof? 
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Mevrouw OUDHOF: Over de motielijst heb ik nog wel een vraag. En dat gaat over de motie 2016-M12 
dat is motie Onderzoek naar huisvesting ouderen. Dat onderzoek zou in de tweede helft van 2016 
uitgevoerd worden dus ik wil graag van de wethouder horen wanneer dat wij dat onderzoek tegemoet 
kunnen zien.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis.  
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Onderzoek is klaar, vandaag is de raadsmededeling 
afgetekend, dus die komt… 
 
De heer VERBRAAK: Die zat bij de dagmail, dagmail. Die zat bij de dagmail vandaag. 
 
De heer THEUNIS: Met… die komt gisteren binnen.  
 
De VOORZITTER: Dus nou actueler kan niet. Oké? Anderen nog van u raad over de motielijst? Nee, 
dan is dat voor dit keer conform afgewikkeld.  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 10 Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Plantagebaan 57 in Wouw 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de hamerstukken, agendapunt 5. We beginnen met 5.a Afgifte 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen Plantagebaan 57 in Wouw. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Niemand? Aanvaard.  
  
b. Voorstel 11 Wijziging van de Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
     Roosendaal 
De VOORZITTER: Wijziging van de Statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal. Ook hiervoor één uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Bij hamerslag 
aanvaard. 
 
c. Voorstel 13 Onderzoek Rekenkamer West-Brabant - Armoedebeleid 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c. Onderzoek Rekenkamer West-Brabant – Armoedebeleid  in 
combinatie met de Raadsmededeling inzake integraal armoedebeleid. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Niemand? Aldus aanvaard. 
 
d. Voorstel 15 Benoeming lid Agendacommissie 
De VOORZITTER: Benoeming lid Agendacommissie. Zoals ik u al verklapte de heer Heeren van de 
fractie van de VLP is enige kandidaat. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niet 
het geval. Dan is de benoeming een feit en felicitaties aan de heer Heeren.  
 
< In verband met de belangstelling op de publieke tribune wordt agendapunt 7.a behandeld voor 
agendapunt 6. De uitwerking van dit agendapunt is in deze notulen opgenomen onder agendapunt 
7.a.> 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 12 Aanpassing van Reglementen van Orde van de Raad 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.a Aanpassing Reglementen van Orde van de Raad. Ik 
kijk even naar de fractie van de Nieuwe Democraten, meneer Beesems. Ga uw gang.  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wat u ook mag vinden van de uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen gisteren de grote winst is de betrokkenheid van de inwoners van Nederland bij de 
democratie. De democratie is sowieso de grote winnaar. In dat verlengde is het wrang dat in de ogen 
van de Nieuwe Democraten de democratie in Roosendaal geweld wordt aangedaan. De Nieuwe 
Democraten hebben daarom dit onderwerp op de agenda laten staan, ondanks de beraadslagingen in 
de Commissie. Wij zijn van mening dat democratie gebaat is bij openheid. En openheid wil voor ons 
zeggen dat alles bespreekbaar moet zijn. Daarom zijn wij ook tegen de beperking die opgelegd wordt 
door de wijziging van het Reglement van Orde. Ik hoor u denken wat is die beperking dan wel. Nog 
steeds kan alles geagendeerd worden. Ja, zover heeft u gelijk. Maar in sommige gevallen heeft een 
kleinere fractie in één keer de steun nodig van collega’s om iets op de agenda te krijgen. Mocht u op 
één of ander moment behoefte hebben aan onze steun, u hoeft het niet te vragen u krijgt er zomaar 
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twee stemmen bij. Met andere woorden 7 is dus al 5 voor u. Als er nu partijen waren die veelvuldig 
een LIS-stuk op de agenda hadden gezet dan zou er in verband met tijdgebrek of iets dergelijks een 
oplossing gezocht kunnen worden. Nu is er geen noodzaak. Het gebeurt bijna nooit waarom dan 
veranderen? De Nieuwe Democraten hadden meer problemen met de samenstelling van de 
Agendacommissie, maar dat is vanavond gelukkig opgelost. We zijn blij met de toevoeging van een lid 
uit de oppositie aan deze Commissie. De Nieuwe Democraten hebben in de Commissievergadering 
aangekondigd mogelijk met een amendement te komen. Gelet op de beraadslaging in de Commissie 
verwachten wij daar nooit een meerderheid voor te krijgen. Onnodig dus om voor te bereiden, onnodig 
dus om in te dienen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Beesems. Anderen nog van u raad? De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dat is een beetje jammer voorzitter, dat er uiteindelijk niets voorligt. Maar 
onverlet wilden wij daar toch nog wel iets op aanvullen. En dat zal u niet verbazen, denk ik. De VLP is 
vanaf de start van onze samenwerking in deze gemeenteraad niet de grootste voorstander van ons 
huidige vergadermodel dat is niemand ontgaan. Maar, voorzitter, zoals de VLP en  zoals u dat 
verwacht, mag verwachten, moet verwachten van ons doen wij wel mee. Dus wij doen mee in de 
Agendacommissie sinds vanavond, omdat daar een beroep op ons gedaan wordt. Wij doen mee in de 
groep bestuurlijke vernieuwing omdat daar een beroep ook op ons gedaan wordt. En zo ook de 
beeldvorming etcetera, etcetera. U mag het vragen aan onze vicevoorzitter als er op mij een beroep 
wordt gedaan ik ben er, ik sta daar. Maar ondanks dat we het niet eens zijn met het vergadermodel en 
dat is denk ik, voorzitter, wel de kracht die we allemaal moeten hebben. Dat we met elkaar of we het 
nou wel of niet eens zijn over het model dat we hanteren toch proberen het beste eruit halen wat erin 
zit. Met elkaar scherp houden en daar gaat het om. Daarom hebben wij ook gezegd we hebben er 
begrip voor dat er een aantal fracties uiteindelijk willen dat we een quorum hebben om iets op de 
agenda te plaatsen als raadsvraag. We hebben er aan de andere kant ook natuurlijk begrip voor dat 
de partij Nieuwe Democraten zegt daar zijn we het niet mee eens. Wij denken dat we uiteindelijk met 
elkaar moeten vaststellen dat ondanks dat we het quorum hebben, waar wij als VLP niet voor zijn en 
als het er dan is liever vijf. Maar dat is allemaal, voorzitter, gedane zaak. Maar als we het dan doen, 
laten we met elkaar ook wel afspreken dat we er ons niet ineens nu aan gaan vasthouden als het is nu 
voor het leven zo. Maar dat we met elkaar gaan kijken als we weer samenkomen. Dat we weer  
samenkomen en kunnen kijken naar wat kan de toekomst ons brengen in ons vergadermodel. En 
hebben we een betere oplossing dan dit laten we die oplossing dan ook met elkaar vastpakken. En 
dat beroep wil ik wel doen hier in de gemeenteraad om met elkaar altijd de dialoog aan te gaan over 
hoe we hier met elkaar afspraken maken over onze werkwijze en over de wijze van vergaderen, 
voorzitter. Want dat is elementair belangrijk in onze democratie, ook de lokale democratie is de wijze 
waarop we onze vergadering inrichten het houvast van ons als gemeenteraadsleden en als 
stadsbestuur. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Anderen nog van u raad? Ik kijk ook even naar de 
heer Gabriëls. Ja, ik heb beschouwingen gehoord en visies maar niet echt vragen, want die zou u dan 
kunnen beantwoorden. Dus mij lijkt dat ons dat brengt om dit voorstel in stemming te brengen. Als ik 
dat, als ik dat goed zie dan gaan we daar nu over besluiten. Eén uwer nog behoefte aan een 
stemverklaring op dit stuk? De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Nieuwe Democraten zullen tegen stemmen. Maar 
we stellen ook vast dat wij hebben begrepen in de wandelgangen dat de Partij van de Arbeid zal ons 
altijd steunen als wij in dit geval vragen om steun voor een agendering. We begrijpen uit de betogen 
van de VLP-fractie dat zij daar ook niet onwelwillend tegenover staat, dus defacto hebben wij altijd 
een voldoende meerderheid om een dergelijk stuk te gaan agenderen. En daarmee, voorzitter, zijn we 
dus eigenlijk met elkaar tot de conclusie gekomen dat het voorgestelde voorstel feitelijk totaal geen 
enkele betekenis heeft.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog. Anderen? Even, even, het zijn stemverklaringen, dus die 
worden zonder commentaar aangehoord. Meneer Van Gestel nog een stemverklaring? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, als stemverklaring zou de fractie van de VLP willen meegeven 
dat de reeds gedane stemverklaring geenszins op ons betrekking heeft. Wij wegen alles netjes af 
zoals dat hoort.  
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De VOORZITTER: Ik zie de heer Schijvenaars ook lachen. Anderen nog van u raad een 
stemverklaring op dit stuk? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de aanpassing 
van de Reglementen van uw Orde? Daarvoor heeft u allen gestemd met uitzondering van de fractie 
van de Nieuwe Democraten. Het voorstel is aanvaard. 
 
b. Voorstel 13 Onderzoek Rekenkamer West-Brabant Armoedebeleid i.c.m. RM 730-2016 
      Integraal armoedebeleid  
Dit agendapunt is ter vergadering onder de A-categorie, agendapunt 5.c afgedaan. 
 
c. Voorstel 14 Doorontwikkeling RWB 
De VOORZITTER: Dan de doorontwikkeling RWB (Regio West-Brabant). Een stuk wat ter consultatie 
voorligt. Ik leid het even heel kort in als u het goed vindt. Dat gaat van het DB naar het Algemeen 
Bestuur volgende week. Waarna het volgend jaar als de nieuwe raden na de verkiezingen hun intrede 
hebben gedaan, de nieuwe colleges zijn geformeerd dat een en ander z’n beslag krijgt in een 
aangepaste gemeenschappelijke regeling en die dan nog uiteraard bij u ter instemming zal worden 
voorgelegd. Voor nu in het proces om dat het college het ook van belang vindt om u zoveel als 
mogelijk mee te nemen in het proces rondom die Regio West-Brabant, die is immers van ons 
allemaal, heeft het college gemeend om dit voorstel, dit stuk aan u nogmaals ter consultatie voor te 
leggen. We hebben schriftelijke vragen gehad een viertal of vijf van de fractie van de VLP. Die zijn 
beantwoord en als het goed is heeft u vanmiddag nog, ja, een aanvulling gehad op uw doorvragen op 
een specifieke vraag om, ja zoek de verschillen noem ik het dan maar even tussen de aanbevelingen 
van de Rekenkamer inzake verbonden partijen versus het voorstel doorontwikkeling RWB. Ik kijk als 
eerste even naar de heer Van Gestel of u het woord daar nog over wenst? Ja? Ga uw gang.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Geenszins zoek de verschillen, eerder weet als 
raadslid wanneer je moet controleren of hetgeen we ooit afgesproken hebben ook daadwerkelijk 
geïmplementeerd is in de voorstellen die voorliggen. Daar is niets mis mee, voorzitter, want dat doen 
wij allemaal toch wekelijks mag ik aannemen. Het is wel een verrassing dat dit voor ons ligt. U heeft 
ons weinig tijd gegeven om het goed te kunnen bestuderen in volle omvang. Wij hebben daarom in 
ieder geval tot de kern vragen gesteld. Wij danken u voor de antwoorden. En wij danken u natuurlijk 
ook hartelijk voor de aanvulling die vanmiddag is gekomen. Ik heb ook per mail laten weten dat wij die 
ook uitstekend vinden. Dus de complimenten zijn daar, voorzitter. Welliswaar hebben we nog steeds 
een kleine kanttekening. Op het moment dat en dat staat in de nieuwe wijziging, de regio besluit in 
een bepaalde stemverhouding, die moet dan ook nog eens gelijkend zijn aantal inwoners plus 10 
gemeentes. Om buiten de sociaaleconomische pijler met elkaar te kijken naar afspraken, dus op 
andere onderwerpen of andere terreinen dan wordt wel geacht indien geloof ik drie kwart het daarmee 
eens is dat de overige kwart of twee derde en de overige een derde zich daar wel aan conformeert. 
Daarvan heb ik wel de opmerking mocht dat zo zijn dat wij als gemeenteraad van Roosendaal 
vanwege een unieke situatie een bepaald onderwerp op een andere manier aanvliegen dan de rest 
van de regio. En dat de regioverband zou zeggen wij zien liever dat dat eensgezind zou zijn, dat als 
Roosendaal en die mogelijkheid is er niet maar ik wil het toch zo meteen wel even horen, dat 
Roosendaal altijd nog wel kan zeggen nee daarover heeft Roosendaal toevallig echt een ander besluit 
genomen als gemeenteraad. En kunt u mij garanderen dat er waarborg is dat wij ons eigen blijven, 
wat wij hier uitvoeren ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven. U kunt misschien zeggen het is ver 
gezocht, maar je weet het maar nooit. In onze aanname was dat het enige hiaat wat wij hebben 
gezien dat die andere kwart of andere een derde zich moest conformeren. Wellicht dat u daar uw licht 
op kunt laten schijnen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. De heer Yap heeft ook het woord gevraagd.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, in uw inleiding gaf u aan dat deze nieuwe vorm van strategische 
samenwerking vooral bedoeld is voor de raadsperiode vanaf 2018. En ik vroeg me als PvdA nog wel 
even af of ik dan nog wel het woord moet voeren hierover. Maar goed, we kunnen vanavond in ieder 
geval nog iets vinden. In de nieuwe opzet zijn er 6 beslispunten geformuleerd. En de kern lijkt eigenlijk 
te raken dat het gaat om een focus nu om op economische ruimtelijke structuurversterking met dus in 
die zin een inhoudelijke koerswijziging, waarbij de eerder afgesproken pijlers onder meer economie, 
ecologie en leefbaarheid min of meer worden vervangen dus door die economische ruimtelijke 
structuurversterking. Vinden wij prima, lijkt ons ook een betere focus. Alleen wat wij u vast wel willen 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 maart 2017     pagina 7 

meegeven is dat in het voorstel en ook in de stukken die daarbij horen vooral wordt ingegaan 
natuurlijk op die strategische samenwerking. En als wij dat zien dan lijkt dat nog steeds wel een hele 
lappendeken in de regio. We hebben natuurlijk vanuit die overheden de diverse gemeentes, 19 
gemeentes die in deze strategische samenwerking zitten, maar er worden bijvoorbeeld ook partijen 
genoemd als de Strategic Board Delta Region en de REWIN. En met name de REWIN uitte al vorig 
jaar kritiek op het feit dat die nu, in 2006 klaagden zij al over een onduidelijke organisatiestructuur 
doordat zij eigenlijk min of meer hetzelfde werk weer doen als de RWB en als ook die andere 
organisatie. En ik zou dan eigenlijk als PvdA-fractie ervoor willen pleiten kun je dan niet komen als je 
dit goed aanpakt deze gemeenschap, deze wijziging van die gemeenschappelijke samenwerking dat 
je dan ook kritisch gaat kijken of bijvoorbeeld die REWIN niet gewoon kan worden opgenomen in deze 
samenwerking. Omdat met name in de structuur u uitgaat van een mix van overheid, onderwijs, 
ondernemers, dus vanuit alle lagen kiest u een nieuwe aansturing. Tot slot, voorzitter, deze nieuwe 
vorm lijkt ook veel op een voortborduring van het Actieplan Economische Structuurversterking 
Zuidwest-Nederland daar lijkt een beetje de structuur van afgekeken. Dat heeft goed gewerkt voor de 
regio, voor Zuidwest-Nederland. En wat daaraan interessant is, is dat daar een aantal 
aandachtspunten, er waren 9 aandachtspunten in geformuleerd topcluster biobased economy, 
topcluster maintenance, topcluster logistiek. Ik denk dat we als regio daar ook in die nieuwe vorm bij 
moeten aansluiten. En ik zou namens de fractie en zeker vanuit Roosendaal nog willen pleiten dan 
ook om toe te voegen topcluster zorgeconomie. Tot slot, voorzitter, met name ik heb gezegd die 9 
punten uit dat actieplan en in de antwoorden op de VLP in die bijlage geeft u aan dat bij een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling er ook passend moet zijn dat er een beleidskader moet komen. Nu is dit 
niet iets nieuws, maar ik denk dat dat wel goed zou zijn dat dat beleidskader zou moeten bestaan uit 
bijvoorbeeld die aandachtsgebieden die in dat oude actieplan staan, want dat zou ook prima passen in 
een duidelijke focus van de 19 gemeentes. En dan is het iets strakker geformuleerd dan hoe het nu 
staat in de stukken. En ik verwacht ook dat de gemeenteraad ook hier in Roosendaal uiteindelijk nog 
iets kan zeggen over de definitieve vorm wat u ook in het raadsvoorstel heeft opgenomen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Meneer Van Ginderen van de fractie van het CDA. Ja. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, als het om gemeenschappelijke regelingen gaat dan zijn er 
allerlei mogelijke indelingen van toepassing. De meest eenvoudige kent twee soorten, samenwerking 
gericht op doelmatigheid en efficiency zoals bijvoorbeeld de belastingsamenwerking of de GGD. 
Simpelweg gezegd is het de bedoeling dat deze gemeenschappelijke regelingen de dingen goed doen 
en dat ook nog eens binnen de afzonderlijke door raden gestelde kaders. Defacto is dat dus behoorlijk 
concreet. Anderzijds zijn er gemeenschappelijke regelingen die zich bezighouden met strategische 
samenwerking zoals de RWB. In bepaalde mate is er dan sprake van min of meer abstracte zaken.  
Dat blijkt ook wel uit het huidige raadsvoorstel. In de kern wordt vanavond gevraagd een aanpassing 
van de procesinrichting van de RWB goed te keuren. In de kern, voorzitter, dus een voorstel hoe we 
zaken anders gaan regelen. Het “wat” dat komt later, maar het “wat” dat is voor ons als raad natuurlijk 
vele malen interessanter. Over het “hoe” hebben wij als CDA  overigens nog wel een inhoudelijke 
vraag. Waar wordt de positie van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, de BOM beschreven? 
Waar krijgt deze een plaats? De BOM is toch immers ook een stakeholder voor West-Brabant gezien 
haar missie voor geheel Brabant. Maar wij missen de BOM in de verschillende schema’s en 
toelichtingen in de bijlagen. En dan naar het “wat”, waar het echt om gaat, voorzitter en dat komt ook 
straks aan de orde in fase 2. Waar het echt om gaat is een sterk economisch West-Brabant. Het 
formuleren en herijken van ambities en taken en ervoor zorgen dat West-Brabant een helder regionaal 
economische propositie heeft met een helder profiel wat zich onderscheidt van de rest van Brabant. 
Wat hebben wij in West-Brabant te bieden? En zijn wij goed voorbereid op de toekomst? Zijn we 
innovatief genoeg en halen we al voldoende subsidie binnen? Voorzitter, allemaal vragen voor later.  
Maar uiteindelijk wel de echte doelen waar het om gaat. Het CDA is meer geïnteresseerd in deze 
vraagstukken die stap 2 vormen. Die leveren voor de inwoners en ondernemers in onze regio wat op. 
We snappen heus wel dat er organisatorisch dan eerst wat voorbereidend werk moet worden verricht. 
Alleen kan het wat ons betreft niet snel genoeg gaan. Per slot van rekening, voorzitter, dateert de 
eerste stap tot herijking van de procesinrichting onder leiding van de burgemeester van Breda en 
Woensdrecht, de heren Depla en Adriaansen alweer van een jaartje geleden. En dan gaan we ook 
nog pas volgend jaar, volgend jaar als raad over de echte inhoud. Kortom, voorzitter, het hele proces 
van herinrichting vergt nogal de nodige tijd, graag op dat laatste nog even uw reactie. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Anderen nog van u raad op dit moment? Dan 
zal ik antwoorden en dan zal ik meteen de heer Van, de heer Gabriëls vragen om even het 
voorzitterschap over te nemen, dan kan ik me wat beter concentreren op. 
 
De heer GABRIËLS neemt het voorzitterschap over van de voorzitter. 
 
De heer NIEDERER: Het is, dank u, bijdragen die mij ook kunnen helpen in het AB volgende week om 
daarover te spreken. Ik begin even bij de heer Van Gestel twee derde, een derde. Kijk wij zijn de 
tweede stad van West-Brabant wat betreft inwonertal en het moet toch wel heel gek lopen wanneer 
Roosendaal in een positie zou komen te zitten dat wij genoodzaakt zijn om nee te zeggen als één van 
die een derde gemeente. Ik krijg geen dossier voor de geest gehaald waar dat zou kunnen gebeuren, 
dus het is hoogst theoretisch. Het is in het algemeen wel van belang dat we ja met z’n 19’en proberen 
toch zoveel mogelijk met z’n 19’en te zijn. Het is evident dat als gemeenten niet mee willen dat ons dat 
ook wel aanzet of dat nou een derde deel is of niet, aanzet van hebben we dan wel het goede te 
pakken. Dus dan hebben we in de collegialiteit die we met elkaar hebben en ook de intensiteit van 
overleg bijna dagelijks als het moet komen we daar wel uit. Maar ik zal het nog een keer aan de orde 
stellen volgende week in het AB. De heer Yap zegt ja dat snap ik een soort lappendeken. En dan kom 
ik even ook bij de heer Van Ginderen uit de relatie tot de BOM. Het grote goed tot de doorontwikkeling 
van de regio West-Brabant is dat we nu echt focus leggen op werkgelegenheid, werk, werk, werk. 
Ruimtelijk-economisch met de drie topics biobased, maintenance, logistiek. Is daarmee de 
zorgeconomie van de tafelrand gevallen? Nee, integendeel. Alleen we hebben gezegd dat krijgt zeker 
een plek in de economische paragraaf. Maar benoem het nou weer niet als apart item want dan krijg 
je er weer andere items bij, bijvoorbeeld de grafische industrie zoals die zich in Breda ontwikkelt dat 
dat ook weer een prioriteit is. We hebben het gehad over de vrijetijdseconomie waar de kleinere 
gemeenten met name een punt van maakten. Maar waar ook van is gezegd we vergeten dat niet, 
moet je vooral doen en als je het niet met z’n 19’en kunt doen kun je ook kleinere allianties maken met 
elkaar binnen die 19 om bijvoorbeeld vrijetijdseconomie bij de kop te pakken. Dus in zoverre zal die 
zorgeconomie, houdt volop aandacht ook bij onze wethouder Verbraak als portefeuillehouder om daar 
onverdroten mee door te gaan in het verband van de regio en als het nodig is ook in aparte allianties 
daarbuiten. Het REWIN en het Strategic Board gaan niet op in de Regio West-Brabant maar krijgen 
wel een heel andere scherpere positionering. Het REWIN met name aangestuurd door de triple helix 
de drie O’s: Overheid, ondernemers, onderwijs met een raad van toezicht. Onze wethouder de heer 
Verbraak was al lid van de Raad van Commissarissen van REWIN. En het is ook van belang dat we 
proberen ook daar weer onze positie weer in te nemen dat de drie O’s dat we die echt gebruiken 
onder de vlag van het REWIN om ons echt te vertellen wat ze zien, wat we moeten aanjagen en waar 
de meeste economische kansen liggen in het kader van werkgelegenheid. En die Strategic Board is 
ook wel min of meer z’n status aparte wat kwijt en is opgegaan in het nieuwe RWB. Waarom dat zo 
lang duurt? Daar hebben we bewust voor gekozen omdat wij nu het laatste jaar ingaan met deze 
gemeenteraad en met deze wethouder. En ook in de personele structuur zult u zien dat het DB en het 
AB wat nu een feestje is van burgemeesters dat gaan we echt veranderen dan daar ben ik het van 
harte mee eens om ook vakwethouders, specialisten, professionals ook toe te laten tot het DB, tot het 
AB om echt als een soort vooruitgeschoven ambassadeur op items om daarin te kunnen acteren. Om 
dat nu nog te bemensen voor dit jaar wat ons nog rest, dat leek ons niet zo praktisch dat we om die 
reden hebben gezegd we zijn er op zichzelf wel klaar voor, maar om die reden hebben we gezegd nou 
ja laat ons nou niet daar meer druk opzetten. We hebben nu tijd om die gemeenschappelijke 
regelingen en die komt hier vol terug en dan moet u inderdaad instemmen en dan hebben het erover 
of er alles goed in staat wat u wilt dat erin staat opdat de regio werkt zoals wij vinden dat die moet 
werken. Om daarna na de verkiezingen tot de personele invulling over te gaan. Zijn we BOM 
vergeten? Nee, integendeel BOM is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, dus ook van West-
Brabant en BOM en REWIN hebben een zeer innige verhouding, werkrelatie met elkaar. En wij 
merken het ook in de dagelijkse praktijk dat dan weer het REWIN en ook dan weer BOM adresseren. 
Dus ook die maatschappij zit vol in de structuur van de Regio West-Brabant en die we ook gebruiken 
in het kader van acquisitie, projectontwikkeling en wat dies meer zij. Tot zover. 
 
De heer GABRIËLS: U heeft denk ik een interruptie van de heer Schijvenaars. En dat is het geval. De 
heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Wat je merkt bij dit soort discussies is dat iedereen 
het met iedereen doet. We hebben zelf hebben wij een wethouder van economische zaken die is druk 
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bezig met het Economisch Actieplan. Hoe gaan wij nu met elkaar zorgen dat we geen dubbel werk 
doen. Maar hoe gaan we ook zorgen met elkaar dat de gemeenteraad nog steeds wel de kaders 
duidelijk stelt? 
 
De VOORZITTER: De heer Niederer. 
 
De heer NIEDERER: Ja, dat doen we door van tijd tot tijd en dat kan in Commissieverband de Regio 
West-Brabant ook van tijd tot tijd gewoon te adresseren en het gewoon met elkaar te hebben over de 
actuele onderwerpen die spelen. Daar is het college en of het dan een wethouder is of een 
burgemeester maar zeer toe bereid om de stand van zaken te geven. Maar dat zou iets ook kunnen 
zijn voor de Agendacommissies om dit onderwerp van tijd tot tijd gewoon te agenderen. Ik geloof dat 
we dat in de vorige structuur ook wel hebben gedaan in de Commissie. Wat mij betreft prima. En wij 
voelen ook wel aan hoor als het er echt om spant om echt dan wel uw opvattingen te vragen. Want 
het kan niet zo zijn juist vanwege wat minder of geen democratische legitimatie omdat het geen 
eigenstandige raad is die de RWB kent maar dan gaat het om noem het dan maar verlengd openbaar 
bestuur, openbare controle vooruit om u zo aangetakt mogelijk te houden op datgeen wat de regio 
West-Brabant doet. Dus die interactie tussen het college en u zal er altijd zijn en blijven. En als we 
daarvoor een structuur kunnen verzinnen om onszelf scherp te houden op een zekere regelmatige 
agendering in enige Commissie dan zou dat een hulpmiddel kunnen zijn om ons bij de les te houden. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het antwoord portefeuillehouder. 
De Drechtsteden die hebben ook een samenwerkingsverband en daarin hebben gekozen raadsleden 
nog wel een bepaalde positie om inderdaad toch dichtbij het bestuur te zien wat er gebeurt om dan 
ook te kunnen ingrijpen. Hoe kijkt u als portefeuillehouder tegen dat soort… 
 
De VOORZITTER: De heer Niederer. 
 
De heer NIEDERER: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is de Drechtraad, twee dingen dat zijn slechts 
6 gemeenten en wij hebben er hier 19. Dat maakt echt het verschil waarbij de Drechtsteden eigenlijk 
met elkaar in een soort natuurlijke geografische identiteit zitten, allemaal een beetje rond die rivieren, 
rond de Biesbosch en dat zit heel dicht tegen elkaar aan ook wat betreft hun gemeenschappelijk DNA. 
En daar werkt het heel goed dat raden ook een stukje autonomie op vrijwillige basis want het is niet 
geregeld in de wet, maar prijsgeven ten behoeve van besluitvorming in die Drechtraad. Dat zie ik bij 
ons als we al zoals zouden willen, zouden we een D6-verband, zou een hele mooie D6-raad kunnen 
zijn omdat dat een overheerst, of overzienbaar gebied is waar we heel veel met elkaar hebben 
economisch, bevolkingsstructuur, de mores hier in deze streek die bijvoorbeeld een hele andere is 
dan het Land van Heusden en Altena en om dan te zitten in een soort RWB-raad dat dat ten opzichte 
van de Drechtraad, dat wordt een hele lastige. Dus ik denk als we, ik voel daar, ik vind die Drechtraad 
echt fantastisch hoe dat werkt. Maar dan zouden we het meer in wat kleinere verbanden moeten 
zoeken zoals bijvoorbeeld de D6. Nou, iets moois om naartoe te werken in de toekomst.  
 
De heer GABRIËLS draagt het voorzitterschap weer over aan de heer Niederer. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Gabriëls voor het waarnemend voorzitterschap. Ja, ik hoef 
niet echt een besluit van u te hebben. Het was een consultatie, we hebben ambtelijk ook 
meegeschreven. Consultatie voor in het AB dat ik wat punten van u heb gehoord waar ik op zal letten 
in de discussie met de collega’s om te komen tot een AB-besluit. We hoeven toch niets echt af te 
tikken. Ja, we hebben u voorgesteld om te consulteren. Maar ja als u zegt daar willen een klap op 
geven dan met genoegen, maar ik zou niet weten wat dat voor een rechtsgevolg heeft. Nee, ik weet 
genoeg.  
 
7.  C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 1-2017 Huisvesting arbeidsmigranten Oude Turfvaartsestraat 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan de raadsmededeling inzake Huisvesting arbeidsmigranten 
oude Turfvaartsestraat. De fractie van de VLP wil terzake een motie indienen en ik geef de heer 
Hertogh graag de gelegenheid om daartoe over te gaan. 
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De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie heeft de fractie van de VLP 
aangekondigd op de raadsmededeling Huisvesting arbeidsmigranten Oude Turfvaartseweg een motie 
in te dienen en ik wil bij deze nu vragen om de motie te mogen indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: Dank u wel. De motie “Maximaal aantal arbeidsmigranten in Zonneland”. De 
gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 16 maart 2017 gehoord hebbende de 
beraadslaging over de raadsmededeling 1-2017 voor de vestiging van 160 arbeidsmigranten in het 
voormalig Parkhotel Zonneland. Constaterende dat het college stelt dat de arbeidsmigranten op 
Zonneland dienen te worden gehuisvest op een maatschappelijk verantwoorde wijze ook voor de 
omgeving. Er sprake is van onjuiste berichtgeving. Pollux spreekt in een persbericht van 60 studio’s 
voor 120 werknemers. U spreekt in de raadmededeling van 80 units voor 160 arbeidsmigranten. 
Omwonenden werden verrast door het bericht in De Bode van 25 januari over de komst van 160 
arbeidsmigranten in hun omgeving. Overwegende dat de omwonenden overlast vrezen zoals afval in 
de bermen, verstoring van de rust vervuiling van de natuur en aantasting van de leefbaarheid in 
Nispen. Toezicht en handhaving op overlast moeilijk is zoals blijkt bij de Roosendaalse Poolse 
supermarkten. Het college op 10 augustus 2008 een gebruiksvergunning heeft afgegeven voor de 
huisvesting voor 37 uitzendkrachten voor een technisch bureau. Van mening zijnde dat het college 
een reparatieplan heeft opgesteld om meer vrijheid van handelen te hebben. De vestiging van een 
zorgcentrum voor ouderen op Zonneland geen goedkeuring kon vinden. Pollux permanente bewoning 
voorstaat, terwijl het bestemmingsplan dit niet toelaat. Concluderende dat de vestiging van 160 
arbeidsmigranten op Zonneland voor veel problemen gaat zorgen en de rust van omwonenden ernstig 
wordt verstoort ondanks de toezegging van 24/7 toezicht. De vestiging van een complex voor 160 
arbeidsmigranten een aantasting van de natuur en recreatiegebied zal zijn. Besluit het college te 
verzoeken bij de afgifte van een gebruiksvergunning voor arbeidsmigranten in het voormalig Parkhotel 
Zonneland, als maximum 51 arbeidsmigranten te stellen, mede gezien de afgifte van een 
gebruiksvergunning voor 37 arbeidskrachten in 2008. Namens de fractie van de VLP.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 1 heet “Maximaal aantal 
arbeidsmigranten in Zonneland” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Een vraag aan u van 
de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de VLP gaf aan in de Commissie daar geen arbeidsmigranten te willen. Hoe 
verhoudt zich dat tot deze motie? 
 
De heer HERTOGH: Inderdaad meneer Yap dat klopt. Wij kiezen ook nog steeds voor de nuloptie. 
Maar gezien de behandeling in de Commissie en de voordracht van de VVD die kwamen op 50. Wij 
hebben daar om redenen 51 van gemaakt, dat heeft een achtergrondreden. Gewoon om te stellen dat 
wij gezien de verhoudingen in de gemeenteraad in de Commissie dat wij dat nooit kunnen realiseren 
die nuloptie. Maar wel stellen als het er dan toch moet komen, dan mogen het er maar maximaal 51 
zijn.   
 
De heer YAP: Voorzitter, is de VLP al bekend dat er een vergunning is aangevraagd op dit moment. 
Want u gaat in op een gebruiksvergunning is dat de enige procedure die nog moet worden doorlopen?  
 
De heer HERTOGH: Ja, de vergunning moet natuurlijk nog ook gepubliceerd worden en hoe ze de 
omwonenden en de bewoners van Nispen de kans geven om hierop te reageren. En die 51 dat wil ik 
nog wel even verklaren, want dat is richting de bewoners of omwonenden. Het is zo dat er bij 51 dient 
er een uitgebreide waarborgprocedure gevolgd te worden, dit in verband met de brandveiligheid. En 
dan kunnen er zienswijzen komen en die zienswijzen wij hebben dat bij de andere voorbeelden zoals 
de Bergrand Biomineralen, dan krijgen we een hoorzitting en dan is het woord aan de bewoners. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje, meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, in één van uw meningen geeft u aan dat het uitzendbureau Pollux 
permanente bewoning voorstaat. Hoe weet u dat en kunt u dat toelichten waar volgens u die 
permanente bewoning dan uit bestaat. 
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De heer HERTOGH: Ik heb dat gelezen in het persbericht dat Pollux heeft uitgegeven.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel meneer Hertogh. Ik inventariseer even van anderen van u raad 
die een eerste termijn op dit punt zouden willen. Is daar behoefte aan? Zo niet dan ga ik naar de 
wethouder. Dan is het woord voor een reactie aan wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS:  Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij kan ik er kort en krachtig over zijn. 
Allereerst ben ik verheugd om het feit dat de VLP akkoord is met de vestiging van huisvest… van 
arbeidsmigranten aldaar. Als ik even kijk naar de motie dan vind ik het oprecht jammer dat de motie 
niet ter juridische toetsing is voorgelegd. Dat had een hoop, van te voren een hoop helderheid 
gegeven. Daar kan ik ook kort en krachtig zijn daar wil ik u raad meegeven, voorzitter, deze motie is 
juridisch niet uitvoerbaar laat ik daar heel helder zijn. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld, daarin 
heeft de raad de kaders vastgesteld. En binnen die kaders is het limiteren op die aantallen juridisch 
niet mogelijk. Laat ik daar klip en klaar helder zijn. Wat hier voorstaat is een motie ten uitvoering laten 
brengen die niet uitgevoerd kan worden, dat…  
 
De VOORZITTER: De heer Yap een interruptie. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Op basis van de raadsmededeling waarin u als college heeft 
aangegeven voornemens te zijn om mee te werken aan die ontwikkelingen die Pollux wenst op park 
Zonneland. Hoe verhoudt, hoe ziet u de opmerking van de VLP dat daar sprake zal zijn van 
permanente bewoning? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Even duidelijk een misvatting. Dat zie je ook in het bestemmingsplan dat we hier 
praten, dat Pollux de huisvesting van arbeidsmigranten om daar voor de short stay en mid stay. En dat 
zie je ook vaak in andere situaties, dat is iets anders als en dat is wel dat als zich die situatie voordoet 
we hebben dat ook in verzorgingstehuizen, geldt hetzelfde voor daar worden ook mensen geacht 
tijdelijk te wonen, maar dat kan ook voor een aantal jaren en dat wordt ook gezien als permanent. 
Nogmaals binnen het bestemmingsplan, de kaders van het bestemmingsplan zijn helder. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, kan de wethouder even ook voor de duidelijkheid voor ons als PvdA nog 
eens schetsen wat nu het vervolg is. Want in de Commissie gaf u volgens mij aan dat er nog geen 
Omgevingsvergunning was aangevraagd, dat is volgens mij toch nu de stap die het uitzendbureau 
moet ondernemen en zo ja ziet u nog een rol voor de gemeenteraad omdat u vorig jaar bij de kwestie 
rondom Bergrand heeft u de raad een aantal kaders meegegeven, een verscherping van een aantal 
kaders ten aanzien van de Woonagenda en zijn die dan ook nog hier van toepassing. En dan 
bijvoorbeeld ten aanzien van het onderscheiden vanuit uw beleid van drie soorten huisvesting, u 
noemt het al short stay, mid stay, long stay. Of dat dan nog onderdeel is van de procedure omdat 
natuurlijk die permanente bewoning voor ons als fractie niet gewenst is.  
 
De heer THEUNIS: Nee, begrijp ik. Nogmaals laat dat duidelijk zijn, hoewel ik me natuurlijk wat minder 
had voorbereid, want ik had liever de motie misschien een dagje eerder gehad dan die op deze tafel 
te vinden. Dan had ik me daarop voor kunnen bereiden. Laat heel duidelijk zijn de bedoeling is short 
stay, mid stay. Dat betekent niet dat de situatie zich voordoet dat als daar iemand verblijft dat het 
inderdaad mogelijk is dat iemand van daar twee, drie jaar verblijft. Dat kun je niet uitsluiten. Overigens 
als ik zo even snel in gedachten de kaders die op de Bergrand volgens mij voldoet het daar prima 
aan. Met die aantekening dat de situatie Bergrand iets anders was, omdat we daar binnen het 
bestemmingsplan een wijziging moesten aanbrengen. En het hier een andere situatie is omdat het 
gewoon 100% past binnen het kader van het bestemmingsplan. En nogmaals wil ik herhalen binnen 
dat kader is een dergelijke motie niet uitvoerbaar. Laat dat heel duidelijk zijn van los van inhoud zou ik 
dan ook mocht die motie nog ter stemming worden gebracht, maar ik verzoek de VLP ook met klem 
als een motie gewoon niet uitvoerbaar is en in strijd is met het juridisch kader om die motie in te 
trekken. Wordt die toch ter stemming gebracht adviseer ik u raad, voorzitter, om simpel tegen te 
stemmen om het feit dat die gewoon binnen het juridisch kader niet kan worden uitgevoerd.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Tweede termijn van de zijde van u raad. Ik kijk even naar 
de heer Hertogh voor een eerste reactie. Ik denk dat u gebruik daarvan zult maken en dan 
inventariseer ik even nou de andere fracties van u raad. Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Ja de wethouder kan het wel stellen het is juridisch niet 
mogelijk. Ik bestrijd dat zeker gezien de ontwikkelingen en die gaan over een lange tijd van Zonneland 
want we zien dat de firma Van Gils het confectiebedrijf wat een sterke invloed had in het gebied zeer 
invloedrijke mensen die daar recreatie creëerden voor hun werknemers maar als voorwaarden ook 
stelden dat zij er mochten wonen. En zelfs die invloedrijke mensen van Van Gils kregen het niet voor 
elkaar om daar een woning te bouwen. Ze hebben toen de zaak doorgegeven aan Nico van de 
Meeberg die begon er een schoonheidssalon, prima, maar wilde natuurlijk met zijn vrouw daar graag 
gaan wonen. Geen woning. Toen kregen we onze vriend Piet Rijkaard, die begon een hotel Parkhotel 
met paintball en nog van allerlei dingen alleen dat was een figuur die zich niets van de regels aantrok 
en dat gaf natuurlijk enorme problemen zodat het doorgegeven werd aan Willem Schepers die het 
helemaal… 
 
De VOORZITTER: Nee, meneer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, ja… 
 
De VOORZITTER: Nee, meneer, nee meneer Hertogh, even… 
 
De heer HERTOGH: Ja, ja ik weet het, ik weet het.. 
 
De VOORZITTER: Even, even, u heeft… 
 
De heer HERTOGH: Dat het niet gebruikelijk is… 
 
De VOORZITTER: Even, even, nee even. We zitten in een openbare raadsvergadering u heeft het 
over personen die u met naam noemt… 
 
De heer HERTOGH: Oké, ja… 
 
De VOORZITTER: En niet altijd even vleiend en ik weet niet of dat ook… 
 
De heer HERTOGH: Oké.  
 
De VOORZITTER: Allemaal feitelijk klopt. Ik vraag… 
 
De heer HERTOGH: Nee, daar heeft u gelijk in. 
 
De VOORZITTER: Nee, luister nu even naar de voorzitter. Ik vraag u toch om u in dat opzicht te 
beheersen en de normen van fatsoen naar anderen die zich niet kunnen verdedigen in acht te willen 
nemen.  
 
De heer HERTOGH: Toen werd het doorgegeven dat er een techno, techno uitzendbureau zou 
komen. Ja dat is een doodlopende zaak geworden, dat ging dus niet verder. Maar ik wil u er nog een 
keer op wijzen en ook naar de wethouder. Bij de beeldvormende vergadering heeft één van de 
inspreeksters echt een mooi verhaal verteld. Ze hebben een boerderij of woning opgeknapt en wilden 
toen hun moeder in laten wonen. Daarvoor moest een nieuwe voordeur komen een ingang maar dat 
werd ten stelligste bestreden. Ook dat mocht niet. Over Russische investeerders zullen we het niet 
hebben, voorzitter, want dan krijgen we misschien andere mensen op ons dak. Maar wat ik nog wel wil 
zeggen er zijn nu in het plan voorzien 80 voordeuren, terwijl al die anderen die ik genoemd heb, met 
excuses dat ik misschien de namen genoemd heb, dat mocht dus niet. En dan zegt de VLP ja waarom 
nu wel. En natuurlijk weten wij dat er een short stay, we weten voorzitter dat er bedrijven komen die 
heel veel mensen nodig hebben. Maar of het nu over de Bergrand gaat, over Biomineralen, de VLP 
brengt altijd ook een oplossing aan. En wij stellen dan nu ook voor dat in het Borchwerf II waar u nu 
toestemming geeft voor logies, u wilt daar een motel ook bouwen van ons VLP mag u daar een 
woning, een ruimte creëren voor 400-500 short stay arbeidsmigranten dichtbij hun werk. Dus de 
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oplossing ligt er te over en wij zien niet in dat u in een natuur- recreatiegebied dat u dat ooit zou 
kunnen creëren. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer heer Hertogh. Ik kijk naar nog een vraag, een interruptie aan 
uw adres van de heer YAP. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik heb in mijn juridische opleiding geleerd dat als je stelt moet je het ook 
onderbouwen. U zegt dat de woorden van de wethouder onjuist zijn, dat deze motie prima uitvoerbaar 
is. Maar ik hoor u geen enkele onderbouwing geven. Op welke wijze kan het college die als zelf 
aangeeft het niet te kunnen uitvoeren volgens u dan wel uitvoeren.  
 
De heer HERTOGH: Ik heb geleerd dat een amendement dan ga je een verandering toepassen. Bij 
een motie ligt het natuurlijk anders dan geef je een richting aan. En dat is niet meer en niet minder wat 
wij hier vanavond willen doen. 
 
De heer YAP: Volgens mij krijgt u dan morgen bericht van we gaan deze motie niet uitvoeren. En dan? 
Dan heeft u niets. Volgens mij heeft u dan ook vanavond voor de bewoners niets gedaan. Dan kunt u 
toch beter kijken naar andere oplossingen? 
 
De heer HERTOGH: Ja, wij hebben de voorbeelden te over dat het niet kan. Voorbeeld is de 
Bergrand, voorbeeld is de Biomineralen zelfs door de voorzitter ten sterkste afgewezen een motie. Ja, 
nu doet de wethouder dat eigenlijk precies hetzelfde en wij handhaven onze motie en we zullen hem 
indienen.  
 
De VOORZITTER: oké, dank u wel. Anderen nog van u raad in tweede termijn. Is daar behoefte aan? 
De heer Raggers? Ga uw gang.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 leeft mee met de zorgen van de inwoners. En nog los 
of een motie mogelijk is volgens wethouder Theunis. D66 zal de motie toch niet steunen. Roosendaal 
heeft zelf een behoefte aan deze arbeidsmigranten gekweekt en zij moeten ergens worden 
gehuisvest. Het elders opnemen in de gemeente is letterlijk het verplaatsen van het probleem en zal 
waarschijnlijk ook op deze volgende locaties weer tot weerstand leiden. Vorige week heb ik namens 
D66 in de beschouwingen gezegd dat we moeten ophouden met het aantrekken van grote bedrijven 
die laaggekwalificeerde arbeid vragen. Dat is de bron van het probleem wat nu besproken wordt. 
Onze gemeente wordt lelijk van die grote dozen en we schieten er voor onze eigen inwoners qua 
arbeidsmarkt niet veel mee op. Wij willen juist dat we gaan voor kleine bedrijven met hogere 
gekwalificeerde arbeidsplaatsen die we dan vanuit de regio zelf kunnen invullen. Zolang er echter 
behoefte is aan arbeidsmigranten hebben we als gemeente ook een zorgplicht. En is het logisch dat 
er behoefte is aan huisvesting van deze arbeidsmigranten. En als de markt denkt dat dit op een 
verantwoorde wijze kan op Zonneland met meer dan 51 personen, dan moeten we dat als raad in 
principe vertrouwen. En nogmaals we kunnen ons ook de zorgen en de vrees van de inwoners 
voorstellen. En de gemeente heeft ook een enorme zorgplicht naar haar eigen inwoners. De 
gemeente heeft een heel grote verantwoordelijkheid om de rust aldaar te handhaven en duidelijk op te 
treden tegen overlast en liever nog dit te voorkomen. D66 hoopt dat er ondertussen geleerd is van 
overlast van arbeidsmigranten elders in onze gemeente. Maar tot het tegendeel is bewezen zullen wij 
dit maximum van 51 niet steunen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Anderen nog van u raad? Nee? Ja, de heer Yap? Ik 
inventariseer inmiddels nog een keer, anderen van u raad een tweede termijn of dat is het dan met de 
heer Yap. Oké, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie zijn hier al veel woorden over geuit en met 
name over de wijze waarop we als gemeenteraad omgaan met de zorgen van de inwoners en 
omwonenden van Zonneland. Ja, als we dan kijken naar de motie die vanavond voorligt, ik denk dat 
dat enerzijds de woorden van de wethouder onuitvoerbaar is. Anderzijds denk ik dat we vanavond ook 
nog geeneens een raadsuitspraak zouden moeten willen hebben, omdat er nog zo weinig informatie 
is. We hebben enkel kunnen zien dat een uitzendbureau Parkhotel Zonneland heeft aangekocht en 
dat dan vervolgens wordt aangegeven door het college we zijn voornemens om daaraan mee te 
werken. Maar bij die medewerking en dat is voor de PvdA van belang dient het college uiteraard wel 
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rekening te houden met de kaderstelling en met name de verscherpte kaderstelling die is gedaan ten 
aanzien van die Woonagenda. En in de interruptie net vroeg onze fractie al aan de wethouder hoe dat 
dan ook precies zit. Waar gaat het om? Gaat het nu om short stay, mid stay, long stay? Met name ook 
omdat het beleidsuitgangspunt van de gemeente is als het gaat om permanente huisvesting dat dan 
naar onze mening, naar de mening van de PvdA-fractie, er geen sprake kan zijn van huisvesting op 
een dergelijk park als Zonneland. Omdat permanente huisvesting als uitgangspunt is voor de 
gemeente in onze wijken en in onze buurten gewoon in een normale woning. En niet zoals nu wordt 
voorgesteld. Kortom ik zou tegen de VLP, onze fractie zou tegen de VLP willen zeggen wacht eigenlijk 
op meer informatie, want we weten helemaal nog niet wat voor een verder concreet initiatief er nu gaat 
komen. Vooral van belang is dat er als er al iets gaat komen natuurlijk goede afspraken worden 
gemaakt met de omwonenden en met alle andere direct betrokkenen. En ik denk ook dat in ieder 
geval wij als fractie maar zeker ook denk ik de gemeenteraad hier vanavond ook niet op dit moment al 
meer zorgen kan wegnemen. Ook de VLP met deze motie niet, want nogmaals die is onuitvoerbaar. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik denk van de zijde van het college geen behoefte aan 
een reactie. Twee VVD’ers, wie? Wie eerst?  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, de VVD u ziet al is in verwarring en vraagt een schorsing 
aan voor de fractie. 
 
De VOORZITTER: Vijf minuten? Ja, vijf minuten schorsen. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik als u uw plaatsen zou willen innemen dan vervolgen wij de 
vergadering en ik vraag even de heer Van den Beemt of hij plenair iets wil melden naar aanleiding van 
de door hem aangevraagde schorsing. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u, voorzitter. Wij zijn er uit.  
 
De VOORZITTER: Oké, dan kunnen wij gaan stemmen. En ik vraag voordat wij dat gaan doen aan of 
er behoefte is aan een stemverklaring vooraf. Ik kijk even, ja dat schatte ik in. De heer, dan begin ik bij 
de heer Boons. Ja, u heeft er vijf/-tien minuten over nagedacht… 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Zonneland kent een lange geschiedenis van 
onzorgvuldige besluitvorming. Nu voldoet het plan aan de wettelijke eisen maar niet aan de wensen 
van de VVD. Dat vooral is spijtig voor de omwonenden en wij kunnen niet anders dan tegen deze 
motie stemmen, maar met pijn in het hart. 
 
De VOORZITTER: Anderen van u raad een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. 
Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. De motie is verworpen. 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan denk ik dat wij door de agenda heen zijn en dan sluit ik hiermee de 
raadsvergadering. Dank u wel.   
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 21.25 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
6 april 2017. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


