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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 16 JUNI 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 26 mei en 9 juni 2016  
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-Categorie 
    Er zijn geen voorstellen in deze categorie 

 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 30 Raadsvoorstel Begrotingen 2017 en (voorlopige) Jaarrekeningen 2015 
    Gemeenschappelijke Regelingen 
 
7. C-Categorie 
A. LIS-brief 995704 Aanbiedingsbrief burgemeester inzake Brabantse aanpak opvang 
     vluchtelingen, reactie inzake Brabantse aanpak opvang vluchtelingen en raadsmededeling 
     110-2016 taakstelling huisvesting statushouders 
 
8. Sluiting  

 

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

De wethouders: H.J. Polderman, A.A.B. Theunis, C.A. Lok, S.D.A.H. Schenk-Dekkers, J.A.M. 
Verbraak 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M. Heessels (SP), C.F.G.R. 
Koenraad (GroenLinks), 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), G.A.H.M. Boons (VVD), R. 
Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), 
J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse 
Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 
(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 
C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), dhr. E.J.C. 
Matthijssen (VVD),  A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), 
E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven en J.J.M.M. 
Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA) 
 
Afwezig:  
Mevrouw E. Derks-Mulder (PvdA). 
De heren: M.J. van der Aa (SP), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), B. Missal (SP),   
A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten). 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 juni 2016     pagina 2 

 
1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, de raadsvergadering is geopend. Ik meld afwezig vanuit u raad 
de leden Derks, Beesems, Schijvenaars, Van der Aa en Missal. Voor het overige is dat in het kader 
van de opening.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dan agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda voordat ik nog naar u raad 
kijk is er een interpellatieverzoek, dat ligt voor van de fracties van de Nieuwe Democraten, D66, Partij 
van de Arbeid en de VLP inzake “Proef 1

e
 uur gratis parkeren”. Wie mag ik, nou ja nog niemand daar 

het woord over geven, maar het gaat er voor nu even om of u instemt met het houden van dat 
interpellatieverzoek. En dat is ten minste minimale meerderheid de helft plus één. Wie instemt met het 
houden van een interpellatieverzoek verzoek ik om de hand op te steken. Daar stemt u, daar stemt u 
allemaal mee in. Dan stel ik u voor om dit vlak voor de sluiting te agenderen en dan wordt dit 
agendapunt 7.b., 7 Bernard dat we daar en dan het interpellatieverzoek zullen behandelen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 26 mei en 9 juni 2016  
De VOORZITTER: Agendapunt 3 dat gaat over het, het vaststellen van de besluitenlijsten van de 
vergaderingen van u raad van zowel 26 mei als 9 juni 2016. Bij de griffie zijn geen amendementen 
binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u beide besluitenlijsten kunt vaststellen zoals ze 
voorliggen? Dat is het geval. 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4 een aantal om maar niet te zeggen een hoop 
vragen schriftelijk op de domeinen bestuur en omgeving en die zijn ook beantwoord. Ik kijk naar even 
naar het beleidsterrein bestuur en kunt u even aangeven wie nog een nadere vraag heeft op wat er 
voorligt? Als dat één uwer is, dan, dan heb ik een aantal, dan adresseren we even het specifieke, de 
specifieke brief en het antwoord. Ja, ik wil ze ook wel eventjes één op één aflopen. Ja? Nee? De heer 
Van Gestel, het gaat over beleidsterrein bestuur. Ja? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat staat zo gauw niet op die lijst bij ons vermeld. Bij u wellicht 
wel. Bij ons staan, bij iBab staan gewoon die vragen onder elkaar.  
 
De VOORZITTER: Oké, oké. 
 
De heer VAN GESTEL: O wordt het een b-tje, dan heb ik een vraag over bestuur. Ja, voorzitter, ja 
zeker, ja. Dus een b-tje. Ja, ik heb hem. Ja.  
 
De VOORZITTER: Ja, nee, wacht. 
 
De heer VAN GESTEL: D76, nieuwe huurder pand V&D in zicht. Voorzitter, de vraag… 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, ik inventariseer even waar een nadere vraag over wordt gesteld. Dus u 
wilt op het beleidsterrein bestuur dus een B op deze, op dit antwoord een nadere vraag stellen 
zometeen. Ik ga naar de fractie die naast u zit GroenLinks op dit beleidsterrein. Meneer Yap?  
 
De heer YAP: Nee, dank u. 
 
De VOORZITTER: Nee? D66? Niet. De.. Ja, ik, ik, ja heb de VLP gehad, de heer Van Gestel. Wil, wil, 
ja, u bent één fractie nog steeds hé?  
 
De heer HEEREN: Ik heb een vraag bij de omgeving, dus nog niet voor de B. 
 
De VOORZITTER: Nee, het gaat nu even om beleidsterrein bestuur. Nou even, even, het is 
buitengewoon eenvoudig, maar gewoon even volg nou mij dan komt het best wel goed hoor. De 
Roosendaalse Lijst op het onderwerp bestuur. Niemand? CDA? Nee? Meneer Verhoeven? Niet? SP? 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij hebben wel vragen gesteld over reguleren van het cannabis 
beleid, maar die zie ik er niet tussen staan. 
 
De VOORZITTER: Nee, dat komt volgende week. 
 
Mevrouw OUDHOF: Oké, daar zijn antwoorden van nog niet, begrijp ik. 
 
De VOORZITTER: Nee. Dat klopt.     
 
Mevrouw OUDHOF: Oké. 
 
De VOORZITTER: Zijn nog volop aan het studeren…     
 
Mevrouw OUDHOF: Ik kan geloven dat het moeilijk is om daar antwoorden op te vinden, dus. 
 
De VOORZITTER: Nee, volgende week. 
 
Mevrouw OUDHOF: Oké. 
 
De VOORZITTER: Nee ik geef ze u. Maar u zult niet tevreden zijn met mijn antwoorden, dat weet ik 
nou al maar dat is volgende week. 
 
Mevrouw OUDHOF: Oké, dan wachten we dat af.  
 
De VOORZITTER: Ik ga nog een weekendje broeden. Nee, in de termijnen klopt dit hoor dat het 
volgende week is. Echt. De VVD op terrein bestuur? Niet het geval. Dan gaan we naar het 
beleidsterrein omgeving, O. Meneer Heeren, ja welke, welke brief? 
 
De heer HEEREN: O-73. 
 
De VOORZITTER: 73 dat is parkeren bij de Moskee. Oké. De heer De Regt?  
 
De heer DE REGT: O-67 op de kroonringen. 
 
De VOORZITTER: 67 de kroonringen inzamelen plastic. Ik zie niet D66, ik zie niet GroenLinks, ik zie 
niet Partij van de Arbeid. CDA? 
 
De heer BREEDVELD: 74. 
 
De VOORZITTER: 74, dat is het laatste woord over de huisartsenpost. Meneer Verhoeven? Mevrouw 
Oudhof, althans fractie van de SP? En tenslotte de VVD niet? Oké. Dan hebben we vier, vier stukken 
die nader moeten worden toegelicht. De eerste is op het beleidsterrein bestuur van de fractie van de 
VLP. De vraag is nieuwe huurder pand V&D in zicht. Wethouder Verbraak. Of nee, ik moet eerst naar 
de nadere vraag. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: De nadere vraag.  
 
De heer VAN GESTEL: Het zou mooi zijn als de heer Verbraak al antwoord had op een nog niet 
gestelde vraag.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Maar ik ga hem toch erin gooien, voorzitter. In de beantwoording buiten 
gewoon en goed, voorzitter noopt ons wel te vragen bij de beantwoording op 2 staat dat het niet 
primair uiteraard de zaak is van de gemeente om daar een huurder voor te zoeken. Maar hier wordt 
niet ingegaan op de mogelijkheid om in ieder geval wel via het Binnenstadsbestuur dan de 
loonkostensubsidieregeling die wij hebben eventueel voor het voetlicht te brengen of andere zaken 
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voor het voetlicht te brengen om in ieder geval een huurder ook binnen te kunnen halen. En ik neem 
aan dat u gaat zeggen dat u daarin participeert en dat u dat doet. Maar ik wilde het toch even 
bevestigd zien, voorzitter. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, uiteraard. Ik werk daarin nauw samen met collega Lok en als er 
iets plaatsvindt dan melden we dat niet, wij melden het pas als we echt resultaat hebben zoals u weet 
dat is een goede gewoonte binnen ons college, dus het antwoord is bevestigend.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we naar het beleidsterrein omgeving. Ik pak even op 
nummer volgorde de eerste die dan volgt, 67 dat is van de fractie van de Roosendaalse Lijst inzake 
kroonringen inzamelen plastic. De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. In de beantwoording geeft de wethouder aan dat er 
binnenkort weer een nieuwsbrief verschijnt over de gescheiden inzameling en daar een toelichting op 
gaat gegeven worden. Is het misschien een tip dat die nieuwsbrief ook opgenomen kan worden in het 
magazine “Er Zijn”, die blijft wellicht wat langer liggen in de huiskamers en dan blijft het misschien wat 
beter hangen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, de in kern betreft het op zich een goede suggestie, zullen we meenemen. Ja, 
nog niet eens zo bij stilgestaan eigenlijk, maar een goede suggestie. 
 
De heer DE REGT: Meenemen of uitvoeren of? 
 
De heer THEUNIS: Nee, maar goed we moeten wel even denken van in zijn volledigheid opnemen in 
“Er Zijn” doe je niet, want dan is heel het blad vol maar ik denk de kernboodschap waar het hier om 
gaat is zeker. Overigens hebben we wel, communicatief loopt ook ten aanzien van de kroonringen met 
alle aspecten erbij dat we niet alleen maar volstaan met een nieuwsbrief, maar ook met hele duidelijke 
gerichte acties. Ook vanuit de bevolking komen er ook allerlei suggesties voor. Nou, dit is er één dus. 
Ja. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. Dan de fractie van de VLP parkeren bij de moskee en dat zal de 
moskee zijn aan de Schneiderlaan, Burgemeester Schneiderlaan, geloof ik dat het is. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat ik aan wilde geven is dat wij inderdaad de 
problemen gemeld hebben gekregen van voor de Ramadan. Wat ik lees in de antwoorden van de 
wethouder dat hij na de Ramadan inderdaad gaat evalueren. Wij hebben daar begrip voor dat in de 
periode van de Ramadan er even niks gedaan wordt. De problemen zijn niet van vandaag of gisteren 
die lopen al een tijdje dus die paar weken moeten daar wel bij kunnen. Wat ik wel wilde vragen aan de 
wethouder is hij geeft aan dat er een brief gestuurd is naar de direct omwonenden. En ik wilde vragen 
wat hij bedoelt met de direct omwonenden of dat inderdaad de Kortendijksestraat is en de 
Zundertseweg vanaf de hoe heet het de commandokazerne ongeveer, want dat zijn alle mensen die 
gebruik maken van dat stukje.  
 
De VOORZITTER: Oké, wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, het spijt me zeer zo gedetailleerd weet ik het ook niet. Het is aan de direct 
omwonenden dat was de reactie maar als u graag wilt weten aan wie we hem allemaal hebben 
gestuurd en dan gaat het over straten of delen van straten dan laat ik u dat weten. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dan tenslotte fractie van het CDA het laatste woord over de huisartsenpost. 
De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Ja het houdt veel inwoners nog steeds, nog steeds  
gelukkig bezig en ik wil ook eens een keer wat positiefs zeggen tegen de wethouder. Wethouder 
enorme dank voor uw inzet en uw inzet op dit gebied ook voor de beantwoording vandaag en fijn om 
ook het college steun te ondervinden in deze strijd om de huisartsenpost open te houden. Logische 
vraag is even aanvullend. U zegt ja ik veronderstel dat zorgverzekeraars ook een rol hebben in dit 
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besluit, maar ik kan binnen het bestek van deze beantwoording niet precies uitzoeken welke rol. En 
dan is natuurlijk de logische vraag welke tijdsbestek zou het wel mogelijk kunnen zijn. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, dat is niet exact te zeggen. Kijk, we gaan er natuurlijk vanuit dat 
uiteindelijk gewoon wie bepaalt betaalt dat is natuurlijk, zo werkt dat wel. Maar hoe dat precies zit en 
hoe daar precies de machtsverhoudingen zijn dat kan ik u niet precies zeggen. Als u zegt ik wil daar 
een exact antwoord dan wil ik daar wel een poging toe doen maar of u daarmee echt gelukkig wordt 
weet ik niet. Want het is best een ingewikkelde materie dus ik hoop dat u daarmee enigszins tevreden 
bent. Ik denk namelijk dat het lastig wordt hier om bij uw vraagstelling aan te sluiten wat nog niet 
gezegd is, dus we komen daar nog wel op terug. En ik heb ook zoals u gezien hebt aangeboden aan 
de SV om samen met de zorgverzekeraar het gesprek aan te gaan, nou daar hou ik u dan van de 
voortgang daarvan ook op de hoogte.  
 
De VOORZITTER: Oké, voldoende voor dit moment. Prima. Dan zijn wij door de, door de 
beantwoording, nadere beantwoording van de schriftelijke vragen heen, agendapunt 4 was dat. 
 
5. A-categorie 
De VOORZITTER: Agendapunt 5 de hamerstukken is niet aan de orde.  
 
6. B-categorie 
a. Voorstel 30 Raadsvoorstel Begrotingen 2017 en (voorlopige) Jaarrekeningen 2015 
Gemeenschappelijke Regelingen 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 6, 6.a dat is het raadsvoorstel van de Begrotingen 
2017 en de Jaarrekeningen, voorlopige Jaarrekeningen 2017 van de gemeenschappelijke Regelingen, 
de verbonden partijen. Ik, ik inventariseer even wie daarover het woord wenst. Het is geagendeerd 
door alle fracties, dus ik, ik noteer even wat, wat sprekers. Oké, ik heb vooralsnog vier genoteerd en 
ik, drie, ja nou ja ik begin gewoon. De heer Emmen van de fractie van D66. Eerste termijn vijf minuten. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Graag zou ik me in deze termijn beperken tot een korte 
toelichting op de door D66 Roosendaal in te dienen motie. Eerder hebben wij tijdens de 
Commissievergadering aangekondigd te overwegen met een Roosendaalse variant op een Tilburgse 
motie te komen. Daar zijn wij vanaf gestapt, voorzitter. De Tilburgse motie ging over het beperken van 
risico’s voor hen zelf. D66 Roosendaal is van mening dat je beter de structurele problemen voor 
iedereen op kunt lossen. D66 Roosendaal is van mening dat het feit dat wethouder Theunis al enkele 
weken lid zou zijn van de OMWB optimaal benut moet worden, dit is onze laatste kans om deze 
unieke positie van invloed te benutten. In het belang van de gemeente Roosendaal en de overige 
deelnemers aan de OMWB. D66 Roosendaal is er niet van overtuigd dat de OMWB middels de 
huidige lijn in staat zal zijn de structurele problemen op te lossen. De OMWB heeft nog altijd 
buitensporige kosten voor huisvesting, gaan nog altijd gebukt onder de last van langdurig zieke 
werknemers die bij de vorming van de OMWB vanuit het ambtenarenbestand vanuit de deelnemende 
gemeentes zijn overgeheveld. De feitelijke productiviteit ligt onder de beoogde productiviteit. Daarom 
zal D66 Roosendaal de volgende motie indienen: “Orde op zaken bij de OMWB”. En ik zal me 
beperken tot het dictum. Draagt het college op wethouder Theunis vanuit zijn rol als lid van het 
dagelijks bestuur van de OMWB de opdracht te geven voor zijn vertrek deze zomer binnen het 
dagelijks bestuur van de OMWB aan te dringen op het binnen een halfjaar komen met een zeer 
concreet voorstel om de structurele problemen binnen de OMWB op te lossen en deze in heldere taal 
op hooguit enkele pagina’s aan alle raadsleden van de deelnemende partijen te doen toekomen. En 
gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Orde op zaken bij de OMWB” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer EMMEN: Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Emmen. Vervolgens is het woord aan de heer Van 
Broekhoven van de fractie van de Roosendaalse Lijst. 
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De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, voorzitter, dank u wel. In de Commissie heeft de Roosendaalse 
Lijst in brede zin gesproken over alle verbonden partijen en alle, alle stukken en aantal pagina’s die 
voor ons lagen. We zijn niet van plan om dat vanavond nog een dunnetjes over te gaan doen, want 
we hebben aangegeven in de Commissie twee specifieke zaken uit te willen lichten naar aanleiding 
van alle stukken die we voor ons hebben gezien. Straks zal mijn collega Charl Goossens het 
amendement wat voorligt rondom WVS nader toelichten. Maar een ander punt wat we hebben 
aangedragen en in een motie hebben gevat gaat over de groep niet-uitkeringsgerechtigden. Naar 
onze schatting en onze mening is het een steeds groter wordende groep die tussen wal en schip valt. 
In Nederland betreft het naar schatting 1,3 miljoen mensen en door de verkorte WW-tijd is er een sterk 
groeiende groep. En ja naar onze mening is dat ook zeker het geval in Roosendaal. In veel gevallen 
gaat het om zoals we nu kunnen inschatten om kwetsbare jongeren. Maar ook andere doelgroepen 
vallen onder deze categorie. Het feit dat zij niet aan het werk zijn leidt uiteindelijk tot allerlei vervelende 
gevolgen waaronder schuldhulpverlening en toenemende druk in gezinnen. Volgens ons moeten we 
geen onderscheid maken op basis van financieel rendement maar op basis van gelijke 
arbeidsmarktkansen voor iedereen. De wethouder gaf in de Commissie ook het belang aan van deze 
groep en gaf ook aan deels zicht te hebben op, op deze groep. We vragen dus via deze motie om 
extra aandacht voor het zo goed mogelijk in beeld brengen van deze groep waarna het begeleiden 
naar werk van groot belang is. We missen de aandacht en de uitvoering op deze groep in de 
voorliggende stukken, vandaar deze motie. Waarbij we ons ook realiseren dat er uiteindelijk ook 
middelen vrijgemaakt zullen moeten worden om dit goed te kunnen doen. Dat het een belangrijk 
thema is hebben diverse partijen inmiddels onderschreven, waardoor meerdere partijen deze motie 
willen indienen, mede willen indienen naast PvdA, VVD, SP, CDA dient ook D66 en VLP deze motie 
mede in, zij staan nog niet onder de motie zelf. En we hopen deze brede steun ook van de resterende 
partijen te mogen krijgen. Dan zou ik nu de motie graag willen indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: De motie met als titel “Aandacht voor niet-uitkeringsgerechtigden”. De 
raad van de gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op 16 juni 2016, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het voorstel Begrotingen 2017 en voorlopige Jaarrekeningen 2015 
Gemeenschappelijke Regelingen. En dan ga ik gelijk naar: Draagt het college op in haar zienswijze op 
Begroting Werkplein Hart van West-Brabant op te nemen: 
1 De groep niet-uitkeringsgerechtigden zo volledig mogelijk in kaart te brengen en te houden. 
2. En plan van aanpak, beleidsregels op te stellen om deze groep actief te begeleiden bij voorkeur 
naar werk of naar deelname aan de samenleving (maatschappelijke activering). 
Dat was hem. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Aandacht voor niet- 
uitkeringsgerechtigden” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Dank u wel, dan tot slot nog heel even een reactie op de motie van 
D66. Daar kunnen wij ons eigenlijk niet in vinden, kunnen we kort in zijn. Wij vinden dat er signalen 
genoeg zijn afgegeven rondom de Omgevingsdienst en daar liggen op dit moment meer dan genoeg 
aanknopingspunten en plannen om die Omgevingsdienst weer gezond te krijgen. En nog een signaal 
afgeven lijkt me teveel van het goede. Het is nu zaak om aan de slag te gaan met hetgeen er ligt. Dus 
dat nog even ter attentie van die motie. Dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Charl 
Goossens. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik zal u dat even… Mevrouw Oudhof nog een vraag aan de heer Van 
Broekhoven? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, een ordevoorstel maar ik denk dat u dat ook wilde gaan doen.  
 
De VOORZITTER: Ik wilde dat net gaan toelichten waarom het bestaat dat twee leden uit één fractie 
het woord voeren, dat ga ik u uitleggen. Dus, dat heeft alles te maken met het amendement dat de 
heer, dat de Roosendaalse Lijst wil indienen als eerste ondertekenaar “Samen sterk in sociaal werk”. 
En bij dat amendement daar zitten twee gemeenschappelijke regelingen de WVS-groep en het 
Werkplein Hart van West-Brabant en de heer Van Broekhoven is verbonden in zijn werk met het 
Werkplein en daardoor… 
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De heer VAN BROEKHOVEN: WVS. 
 
De VOORZITTER: Of WVS, juist neem me niet kwalijk, WVS en daarom vindt hij het prudent en 
transparant om daarop ook niet het woord te voeren. Hij zal ook niet deelnemen en straks ook nog 
een ander lid van de Roosendaalse Lijst maar dat komt zometeen wel, niet deelnemen aan de 
stemming hierover. Dus dan is het ook, denk ik, netjes om ook niet het woord te voeren bij het 
indienen van het amendement waar hij zoals gezegd zakelijk betrokken is vanwege zijn 
werkomgeving. Dus dat is de uitzondering op de bestendige regel. 
 
Mevrouw OUDHOF: Duidelijk.  
 
De VOORZITTER: Ja? De heer Goossens? 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Samen sterk in sociaal werk. Op de interactieve sessie 
met de betrokken gemeenteraden bij WVS, rees bij de Roosendaalse Lijst en de collega’s van de VLP 
de gedachte voor een voorstel tot het uitvoeren van een onderzoek naar het samengaan van WVS en 
Werkplein Hart van West-Brabant. Echter dit zou betekenen dat WVS moet splitsen tussen de D6 en 
de drie gemeenten van de Brabantse Wal. Aangezien een splitsing van WVS niet opportuun is zijn we 
na overleg gekomen tot een voorstel voor een onderzoek het samengaan van drie partijen te weten 
WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal. Het is niet de bedoeling een grote 
logge organisatie over te houden. Het gaat er juist om meer inzicht en efficiency, borging en sturing te 
bewerkstelligen. We zeggen ook niet dat onze zienswijze is om samen te gaan, we zeggen dat we een 
samengaan onderzocht willen hebben. Inmiddels is het amendement ondertekend door alle partijen in 
de Roosendaalse gemeenteraad en is het uitgezet naar de andere acht gemeenteraden. Als 
Roosendaalse partijen geven we hiermee een sterke duidelijke opdracht mee aan de wethouder en 
hebben we gezamenlijk ook onze regionale collega’s in de gemeenteraden in stelling gebracht. Eerste 
resultaat is reeds dat mede via de inzet van de PvdA hetzelfde amendement in Woensdrecht ook is 
aangenomen. Voorzitter, ik dien graag het amendement “Samen sterk in sociaal werk” in. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer GOOSSENS: De gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in openbare vergadering 
bijeen op 16 juni 2016, gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Begrotingen 
2017 en voorlopige Jaarrekeningen 2015 Gemeenschappelijke Regelingen. Besluit, beslispunt 1.g.4 
aan te vullen met “d. in samenwerking met deze gemeente dient een richtinggevend onderzoek te 
worden opgestart naar de mogelijkheden tot samengaan van WVS, Werkplein Hart van West-Brabant 
en ISD Brabantse Wal en hiervoor dient draagvlak te worden georganiseerd onder de deelnemende 
gemeenten”. Beslispunt 1.h.1 aan te vullen met “in samenwerking met negen gemeenten dient een 
richtinggevend onderzoek te worden opgestart naar de mogelijkheden tot samengaan van WVS, 
Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal en hiervoor dient draagvlak te worden 
georganiseerd onder de deelnemende gemeenten”. En het is unaniem ondertekend door alle 
aanwezige fracties. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Samen sterk in sociaal werk”. Dank 
u wel meneer Goossens. Dan kijk ik naar de heer Brouwers van de fractie van de VLP. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. De Gemeenschappelijke Regelingen, wat betreft de 
VLP gaan we het vanavond hier niet meer uitgebreid over hebben. Vorige week heeft ons 
burgerraadslid de heer Verbeek hier al meer dan genoeg een keurige weergave met vragen over 
gesteld. Het hoeft dan ook geen betoog dat onze partij meer dan tevreden is met haar 
burgerraadsleden. Wat betreft het amendement van de Roosendaalse Lijst hoeven we hier niets meer 
aan toe te voegen. Wat de motie van de D66 betreft wij gaan ervan uit dat onze wethouder Financiën 
zeker het financiële belang van Roosendaal niet uit het oog zal verliezen en wij verwijzen ook naar de 
Bestuursrapportage waar hier meer dan voldoende over wordt verwoord. Voorzitter, wij hadden als 
VLP nog de gedachte om een amendement in te dienen om het saldo van de Jaarrekening 2014 terug 
te laten storten naar de negen deelnemende gemeentes, maar gezien de voorstellen in de overige 
gemeenten denken wij dat dit het niet gaat halen. Wel hebben wij aan onze wethouder nog een 
tweetal vragen waar wij nog graag een reactie op zouden willen hebben. Is deze, zijn deze voor ons 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 juni 2016     pagina 8 

voldoende dan agenderen wij dit als een A-stuk. Onze vragen aan de wethouder is het saldo van de 
WVS van 2014 van 1,8 miljoen, die waren benodigd voor een aantal risico’s. En wij willen nog weten 
van zijn deze er nu niet meer en waardoor komt dit dan. En verder gaf de wethouder in zijn 
antwoorden vorige week nog aan dat er 1,8 miljoen aan incidentele middelen bestemd waren voor de 
ketenbegroting. Voorzitter, ik heb altijd geleerd dat een begroting altijd structurele middelen 
voorhanden dient te hebben. Dus onze vraag dan ook is van waarvoor worden deze incidentele 
middelen van 1,8 miljoen dan ook ingezet. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Brouwers. Ben ik nog anderen van u raad in eerste termijn 
vergeten? Dat is niet het geval. Dan starten we even met de wethouder, wethouder Theunis over de 
onderwerpen en de vragen die op zijn portefeuille betrekking hebben. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Slechts een reactie op die motie van D66. Ik zou me er 
heel gemakkelijk vanaf kunnen maken, maar dat ligt niet in mijn aard om te zeggen van ik neem hem 
over, want ja wat maakt het uit dat ik mijn laatste DB nog even dat, dat aan het DB kenbaar maak. Het 
gevaar overigens dat het dan gelijk om met Wim Sonneveld te zeggen achter de rododendrons 
verdwijnt, maar dat doe ik niet. Want een paar dingen genoemd in de motie die triggeren me wel en 
zeker ook wat meneer Emmen daarbij zei over medewerkers, hoge huisvestingskosten en meer dat 
soort dingen. Ik begrijp niet waar dat vandaan komt en dat meen ik ook oprecht. Waar het even om 
gaat en daarom kan ik het ook helemaal niet eens zijn met de motie, ontraad ik hem ook. Want u 
spreekt van structurele problemen. Nee. Een zeer concreet voorstel, overigens op een paar A4-tjes. 
Ja dan is het niet zeer concreet meer, want daar heeft u meer bladzijden voor nodig. Maar in feite 
heeft u dat voorstel ontvangen. En dat is de ontwerp-Begroting. Als je de Begroting leest in die 
Begroting zit eigenlijk de oplossing met het Actieplan Huis op Orde om te komen tot een goed 
functionerende Omgevingsdienst. En ook de oproep om nog even die laatste paar weken 
inspanningen te doen, dat doe ik de afgelopen twee jaar, heb ik dat al gedaan dat en een paar weken 
kunnen er nog wel bij. Dus, wat dat betreft doet het ja denk ik ook van dat voorstel echt in de 
Begroting daar zitten maatregelen in en daar moet natuurlijk het Algemeen Bestuur zich nog over 
uitspreken of die maatregelen goed zijn, goed worden bevonden maar daar zitten alle maatregelen, de 
oplossingen in voor de structurele problemen. Overigens als het gaat nog even over de opmerking 
over de leiding zou niet goed genoeg zijn, we zitten ook in een afronding inmiddels van de werving 
van een nieuwe directeur en ook van het veranderen van het management. Dus ik, nee liever niet 
doen.  
 
De VOORZITTER: Dan ga ik vervolgens naar wethouder Verbraak met betrekking tot onder andere de 
NUG’ers, de niet-uitkeringsgerechtigden. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, als u mij toestaat zal ik eerst de vragen van de VLP 
beantwoorden en daarna amendement en motie. Mooi dat de heer Brouwers onze wethouder noemt 
dat klopt ook, want de wethouder is van iedereen, de hele raad, 35 raadsleden. Voorzitter, de 1,8 
miljoen van 2014 daar hebt u vragen over gesteld. Die was inderdaad bestemd voor risico’s. Die 
risico’s hebben zich niet voorgedaan maar die is wel bewaard gebleven als bedrijfskapitaal om ja 
risico’s op te kunnen vangen als die zich voordoen, 2% van de 88 miljoen euro die bij de WVS 
omgaat, dus dat is geen al te hoog bedrag. En ik ben blij dat u aangeeft van nou het lijkt ons goed om 
daar verder niet uit te keren, want als je ze in moet zetten dan moet je later ook weer terug naar 
gemeentes om weer geld te halen, dus dan krijg je ook een soort vestzak-broekzak. Blij met uw 
opvatting daarover. Mocht ik gezegd hebben, maar ik heb de band niet nageluisterd, in de Commissie 
dat het geld ingezet wordt voor de ketenbegroting dan heb ik dat onjuist gezegd. Want het wordt juist 
niet ingezet voor de ketenbegroting. Dat komt later bij een mogelijke samenvoeging van disciplines 
waar ik zometeen op terugkom. Voorzitter, er ligt een interessant amendement en een even 
interessante motie voor. Ik zal beginnen met het amendement. We zitten op dit moment in een 
enorme transitie in het kader van het WVS-bedrijf. En alle partijen in deze raad geven aan wethouder 
ga onderzoeken liefst samen met alle gemeentes om Hart van West-Brabant, om Brabantse Wal-
gemeentes dat zijn er negen die toch al bij WVS vertegenwoordigd zijn. Nou dat is precies een punt 
waar collega Polderman en ik regelmatig in de vergadering Sociaal Domein ook op hameren. Laten 
we in godsnaam de Brabantse Wal betrekken bij Hart van West-Brabant, want in de huidige transitie 
heb je dat ook echt, heb je elkaar keihard nodig. Prima. Verdere samenvoeging geeft u ook aan 
onderzoek de verdere samenvoeging. En ik ben blij dat u geen, geen datum noemt, want daar heb je 
echt tijd voor nodig. Op dit moment kijken we echt naar de inhoud. De opdracht die mevrouw Van der 
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Zwan heeft, die kijkt echt naar de inhoud, we gaan de inhoud wegzetten WVS, koppeling uiteraard 
met de Werkpleinen. En dan komt er inderdaad een moment, maar dat zal straks ook in de rapportage 
blijken op welke manier je nog meer kunt doen dan alleen maar samenwerken wat we nu al doen. En 
dan heb je dat mooi geformuleerd in uw amendement, wat inderdaad in Woensdrecht door de 
voltallige raad is aangenomen. Ik wel door collega-wethouders aangesproken ben eerst de inhoud dan 
de structuur, maar daar geeft u ook ruimte voor in uw amendement zoals ik dat gelezen heb, meneer 
Goossens. Raadsbreed gesteund. Voorzitter, dan de NUG’ers die meneer Van Broekhoven hier als 
motie inbrengt, daar hebben we het in de Commissie ook uitgebreid over gehad. Een groep waar we 
echt heel veel aandacht voor moeten hebben en het meest blij werd ik van uw opmerking, ik snap dat 
daar ook middelen voor nodig zijn. Want inderdaad als wij meer in gaan zetten op NUG’ers en ik wil 
die groep ook in beeld hebben, liefst zo volledig mogelijk. Klantmanagers bij de Werkpleinen zijn 
enorm zwaar bezet op dit moment dat zult u snappen met het grote aanbod van mensen die nog 
steeds niet aan werk kunnen komen. En die NUG’ers die hebben ook nog speciaal vaak een duwtje in 
de rug nodig. En daar hebben we ook het onderwijs bij nodig, praktijkscholen, VSO. Dus ik ben wel blij 
met uw opmerking. Maar u vraagt ze in beeld te brengen. Gaan we doen. En u vraagt een plan 
aanpak met beleidsregels. Nou, dat is in wording, dus in die zin kan ik ja uw motie inderdaad 
ondersteunen, want het is in lijn met waar we mee bezig zijn maar ik vind er op dit moment helemaal 
niks mis mee dat u zegt van ik wil dat ondersteunen door deze uitspraak, want dat geeft ons in ieder 
geval de sence of urgency dat niet-uitkeringsgerechtigden ook bij de Participatiewet ten volle 
betrokken moeten gaan worden. Dus, voorzitter, wat het college betreft geen enkele moeite met deze 
motie.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap heeft een vraag aan u.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de laatste motie stelt geen keiharde termijn, maar kan de wethouder enig 
inzicht geven wanneer dat plan van aanpak gereed is? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik zit dichtbij het vuur. Ik ga nu geen datum noemen maar ik ga in 
ieder geval de motie inbrengen bij het Dagelijks Bestuur bij het Werkplein en we moeten daar gewoon 
zo spoedig mogelijk mee aan de slag. Dus ja, in ieder geval moet dat snel na de zomervakantie 
gewoon duidelijk gaan worden. Maar of dat dan 1 oktober of wellicht een maandje later, het gaat 
vooral hier ook weer om de goede inhoud en niet om de snelheid maar ik zeg u toe dat ik daar fors 
mee aan de slag ga, want deze doelgroep raakt ook, raakt ook mij zeer. Voorzitter, tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dat was de beantwoording van de zijde van het college in 
eerste termijn. Ik kijk even naar fracties die in tweede termijn het woord wensen anders dan degenen 
die in eerste termijn al hebben gesproken. Is daar behoefte aan? Ik noteer even. Oké, ik heb even 
twee nieuwe namen genoteerd en dan kom ik daarna wel terug bij de sprekers in eerste termijn. Ik 
begin bij de heer Van Ginderen van de fractie van het CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Voor het CDA was dit voorstel na debat in de 
Commissie een A-stuk en we hadden dus in eerste instantie niet de behoefte om in deze raad nog te 
spreken, maar de motie van D66 die noopt ons er wel toe. En wel om tweeërlei zaken, allereerst met 
betrekking tot de opmerking inzake het vertrek van de heer Theunis als lid van het DB. Zoals de 
Commissieleden weten hebben wij in de Commissie juist vragen gesteld over de rolopvatting van 
bestuurders in Gemeenschappelijke Regelingen. En wij lazen net zoals D66 in de krant dat de heer 
Theunis het DB van OMWB zou gaan verlaten. Ja, wij vinden het wel jammer dat de heer Theunis dat 
niet vorige week heeft gemeld, want dan hadden wij kunnen zeggen dat wij dat als CDA juist zo 
bijzonder spijtig vinden omdat wij onze directe vertegenwoordiging in het DB onze zaken zo goed en 
direct behartigd vinden. Dat brengt ons wel nog tot een vraag waar de heer Theunis wellicht in tweede 
termijn op kan reageren. Hoe nu de belangen, de Roosendaalse belangen bij een 
Gemeenschappelijke Regeling die toch nog in opbouwfase is en waar we toch nog wel wat te doen 
hebben zo goed mogelijk worden geborgd. Dat met betrekking tot de vraag aan de heer Theunis. Dan 
ten tweede de inhoudelijke opmerking met betrekking tot de motie die steunen wij niet om tweeërlei 
redenen. Allereerst past het niet in de bestaande methodiek van ontwerp-begrotingen en ten tweede 
houdt het CDA veel liever vast aan tussentijds vinger aan de pols houden. Want dat is nu juist wat in 
de zienswijze wordt vermeld wij worden als raad tussentijds, periodiek en ik kan me nog goed 
herinneren dat we dat eerder in debat juist in de Commissies hebben gevraagd en daar zijn wij nu juist 
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blij mee dat het gaat gebeuren. Tussentijds krijgen wij rapportages en dan gaan wij liever op dat 
moment na of dotaties nu wel aan de orde zijn. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de 
fractie van de VVD.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het amendement “Samen sterk in sociaal werk” 
daar staat de VVD onder. Inhoudelijk hebben wij er natuurlijk niets aan toe te voegen. Maar wij hopen 
dat hier een kleine historische fout rechtgezet kan gaan worden. Want zoals u wellicht weet, zoals u 
wellicht nog weet een paar jaar geleden was het de bedoeling om met z’n negenen samen te gaan, 
maar dat is op nou ja wellicht buiten de vergadering te bespreken gronden niet helemaal doorgegaan. 
En dat is rechtgezet zou je kunnen zeggen en daarom hebben wij de hoop dat we nu de beweging 
vooruit kunnen gaan maken. Voorzitter, wat betreft de motie van de Roosendaalse D66 niet de 
sterkste motie die wij de laatste jaren van die fractie hebben gezien. Enerzijds wat ons betreft mosterd 
na de maaltijd anderzijds u roept op tot een eenmalige forse investering voor herstructurering en 
sanering. Dus wat u eigenlijk zegt u wilt fors gaan investeren om te gaan herstructureren waar al 
geherstructureerd wordt en dat is eigenlijk een zekere quote van uzelf. Voorzitter, daar zit helemaal 
niemand hier op te wachten volgens ons. De opdracht aan het college vervolgens is door het college 
sterk ontraden. En na de lofrede, de impliciete lofrede van het CDA op de heer Theunis denk ik dat we 
ook geen hoop hoeven hebben om de heer Theunis iets te gaan laten doen waar hij geen trek in 
heeft. Dus wij zien hier geen heil in, in deze motie. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even naar anderen dan in eerste termijn die het woord nog 
wensen te voeren. Ja, nee, ik kom zo terug bij, bij u. Niemand anders dan? Nee? Dan ga ik even de 
sprekers van de eerste termijn af. De heer Emmen. Ga uw gang. 
 
De heer EMMEN:  Dank u wel, voorzitter. Klaarblijkelijk wilde ik ondanks alle reacties altijd iets te 
graag. Ik zal even kort reageren op de reacties op onze motie. De Roosendaalse Lijst vindt de huidige 
signalen afdoende, maar nu hebben wij nog een stem in het Algemeen Bestuur. Straks zijn we weer 
één van de 27. Laten we dan in het belang van Roosendaal en de overige 26 deze kans benutten. 
Wat ons betreft is dit ook geen signaal maar een duidelijk verzoek tot wederom een concreet plan wat 
wij als raadsleden kunnen begrijpen en wat de OMWB er bovenop helpt. De VLP vindt  dat er nu al 
voldoende gebeurt en vertrouwt de wethouder. Dat doen wij ook. Juist daarom vinden wij de 
wethouder de uitgelezen persoon om deze motie tot uitvoering te brengen en dan nu als reactie op de 
wethouder in kwestie. Ik zal even kort toelichten waar mijn zorgen vandaan komen. Dat is ontstaan uit 
het gezamenlijk kijken naar de Begroting met een aantal regionale D66-fracties. Maar goed ik heb 
begrip voor de keuze van de wethouder. D66 is echter van mening dat de Begroting niet afdoende 
bevredigend is om de zorg weg te nemen. Juist daarom deze motie al realiseren we ons dat dit vooral 
een signaal van D66 Roosendaal is, maar we hopen er in de toekomst niet aan te hoeven refereren. 
Laten we hopen dat de wethouder gelijk heeft, dat de Begroting dit jaar wordt goedgekeurd en dat er 
orde op zaken wordt gesteld bij de OMWB, maar wij zijn er nog niet gerust op. Daarom deze motie, tot 
zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Ik kijk even naar de Roosendaalse Lijst in het duo- 
schap van de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even mededelen dat zowel de heer Van 
Broekhoven als ikzelf niet mee zullen stemmen vanwege onze directe werkrelatie met de WVS en het 
ISD Brabantse Wal. Wij zullen dan ook zometeen even de zaal verlaten bij de stemming van het 
amendement.  
 
De VOORZITTER: Op het amendement. Ja. 
 
De heer DE REGT: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is heel goed. Ik voeg daar meteen aan toe dat beide heren wel weer zullen 
terugkomen als we over het moedervoorstel stemmen, want dat betreft ook andere 
Gemeenschappelijke Regelingen, maar daar wordt u geacht zich te hebben onthouden van de stem 
op die desbetreffende Gemeenschappelijke Regelingen in het moedervoorstel. Nou, transparanter en 
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integerder kunnen we het niet maken. Goed, waarvan akte. Ik kijk nog naar de heer Brouwers. Nog 
behoefte? 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Onze vragen zijn voldoende beantwoord.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Anderen nog in tweede termijn? Niemand? Dan resteert dacht ik 
nog een vraagje aan wethouder Theunis. Aan jou niet hé Hans? Nee.  
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien even gelijk reagerend op de laatste zin van 
meneer Emmen. Even scherp ik heb wel gezegd trouwens dat wij overtuigd zijn dat de Begroting en 
het Actieplan Huis op Orde wat u eerder heeft ontvangen, dat daarin uitgezette maatregelen zijn 
afdoende om de OMWB weer goed te laten functioneren. Als u zegt of de Begroting wordt 
goedgekeurd dat is nog maar de vraag natuurlijk. Want ik acht mij natuurlijk wel gebonden aan uw 
zienswijze van de raad, voorzitter, die behoorlijk pittig is en die ik, natuurlijk ik zou kunnen zeggen 
maar dat ga ik niet doen als Algemeen, in het Algemeen Bestuur want dat is een dubbele pet dat ik 
mijn eigen verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. In deze niet, want ik moet wel de zienswijze van u 
raad, voorzitter, daar verdedigen en dat zal nog een pittig Algemeen Bestuur worden dat kan ik u 
verzekeren. Dan tot slot over het terugtreden Dagelijks Bestuur had ik misschien kunnen melden. Aan 
de andere kant ja was dat nodig geweest? Overigens moet ik wel zeggen van directie 
belangenvertegenwoordiging als DB-lid doe je natuurlijk niet. Dat doe je in het AB. In het DB ben je 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie, niettemin als de gemeente Roosendaal 
zorgen maakt moet je daar als DB natuurlijk scherp op zitten van. We hebben ook geconstateerd met 
de zienswijze, vind ik van belang om op te merken dat wij hier in een zienswijze collectief hebben 
opgetreden met de West-Brabantse gemeenten aan de Westkant, heel sterk, doen wij samen. En het 
ligt voor de hand, ik kan het niet verklappen dat mocht ik uit het DB treden wat niet zonder reden is, ik 
heb het twee jaar gedaan en ook andere werkzaamheden, dat we natuurlijk wel gaan proberen dat het 
belangrijk is om een zeker een zelfde soort DB-lid namens die gemeenten ook weer in het DB te 
krijgen om daarmee in ieder geval de invloed en de bestuurskracht wel te blijven behouden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan denk ik dat wij de beraadslagingen kunnen sluiten om over te 
gaan tot stemmen en dan beginnen we met het amendement. Dat is amendement nummer 1 “Samen 
sterk in sociaal werk”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor dit 
amendement. Daarvoor heeft u gestemd met unanimiteit. Het amendement is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: U kunt, ja de heren De Regt en Van Broekhoven, u kunt weer terugkomen het was 
van korte duur. Dan gaan wij stemmen over het geamendeerde raadsvoorstel. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring op dat punt? Niemand? Wie is voor het geamendeerde raadsvoorstel. Daarvoor 
hebben gestemd, dus ook bij unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de moties. Motie nummer 1 als eerste “Orde op zaken bij de 
Omgevingsdienst Midden West-Brabant” de OMWB. Verklaring, stemverklaring op dit punt van één 
uwer vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor 
hebben, heeft gestemd de fractie van D66 de motie is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Dan motie nummer 2 “Aandacht voor niet-uitkeringsgerechtigden”. Eén daar is 
toegevoegd ook de fracties van D66 en de VLP. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit 
punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 2. Daarvoor heeft u met z’n allen 
voor gestemd. De motie is aanvaard bij unanimiteit. Goed. 
 
7. C-categorie 
a. LIS-brief 995704 Aanbiedingsbrief burgemeester inzake Brabantse aanpak opvang 
    vluchtelingen, reactie inzake Brabantse aanpak opvang vluchtelingen en raadsmededeling 
    110-2016 taakstelling huisvesting statushouders 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7, 7.a, handelend over de aanbiedingsbrief van de 
burgemeester inzake de Brabantse opvang vluchtelingen als wijze van doorsturen van de brief van de 
Commissaris van de Koning inzake de opvang van vluchtelingen en daaraan gekoppeld ook de 
taakstelling huisvesting statushouders. Dat is voor de eerste termijn geagendeerd door de fractie van 
de VLP, de heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Na een stevige Commissievergadering heeft de fractie 
van de VLP haar balans opgemaakt de schetsen en contouren liggen duidelijk voor iedereen waar, 
wie staat. En voorzitter, als we dan de conclusie trekken uit die vergadering dan is de balans dat wij in 
onze opvatting helaas alleen staan. En dan past het ons, ons aan te passen aan een nieuwe realiteit. 
Niet dat we deze omarmen, maar we zullen daar vanuit moeten gaan, vanuit dat punt moeten we nu 
verder kijken en verder gaan. Maar dat, voorzitter, is natuurlijk voor ons zoeken geweest. Waar ligt nu 
wel daar waar we samen als raad het over eens zijn, daar waar we allemaal wel elkaar kunnen 
vinden. Dat, voorzitter, is ook een realiteit. Daar waar we elkaar kunnen versterken moeten we dat ook 
zeker doen, daar waar we elkaar kunnen omarmen kunnen we dat niet nalaten. En, voorzitter, daartoe 
hebben wij al in de Commissie een aanzet gemaakt om in de gemeenteraad met twee moties te 
komen. Die hebben wij dan ook voorbereid voor u, speciaal voor u zou ik bijna willen zeggen. Want 
ons lijkt het een goede zaak als we de inspraak voor bewoners omarmen en hetgeen we in de 
Commissie hebben uitgesproken ook kunnen vaststellen, voorzitter. Dat zou een winst zijn van onze 
moeite en onze krachtsinspanningen de afgelopen weken en afgelopen maanden. En daar, voorzitter, 
kan niemand denk ik over van mening verschillen dat inspraak van burgers van belang is. Dus daar 
gaan we hem maar erin gooien, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Motie nummer 1 “Inspraak burger ook bij locatie vluchtelingen”. 
Constaterende dat het college heeft ingestemd om in Roosendaal een opvanglocatie ten behoeve van 
de noodopvang van vluchtelingen te realiseren onder regie van het COA. Het college een 
eigenstandige bevoegdheid heeft voor het sluiten van een bestuursovereenkomst met het COA en de 
inwoners geheel geen inspraakmogelijkheid hebben bij besluiten die het college eigenstandig mag 
nemen. Overwegende dat de realisatie van een voorgestelde opvanglocatie voor 460 vluchtelingen 
een ingrijpende verandering is in de directe leef- c.q. omgeving en niet vanzelfsprekend direct 
draagvlak is voor de komst en realisatie van een voorgestelde  opvanglocatie voor 460 vluchtelingen. 
Van mening zijnde dat bij de opkomst of bij de komst van de voorgestelde opvanglocatie het van 
uiterst belang is dat het college voortijdig en in goed contact staat met de direct omwonenden. Bij een 
dergelijke en belangrijke en ingrijpende beslissing het wenselijk is dat minimaal direct omwonenden te 
betrekken bij de besluitvorming en draagt vervolgens het college op te besluiten over het definitieve 
bestuursakkoord met het COA met directe omwonenden in contact te treden over het voorliggende 
besluit en hen in kennis te stellen van het te doorlopen proces en ons hierbij te betrekken. En gaat 
over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Inspraak burger ook bij locatie 
vluchtelingen”. Ik heb even één vraagje. Het voorlezen van uw dictum, dat we de goede tekst hebben. 
U begon met “te besluiten” en ik heb hem hier liggen “alvorens te besluiten”. 
 
De heer VAN GESTEL: Evident. Ja zeker, voorzitter, u heeft de goede, enige goede versie.  
 
De VOORZITTER: Maar het is “alvorens” dat is de juiste tekst? 
 
De heer VAN GESTEL: “Alvorens te besluiten”, ja. 
 
De VOORZITTER: Oké dan hebben we allemaal die tekst, want dat is cruciaal dat woordje, maar dat 
ga ik zo meteen wel vertellen. Gaat u door, gaat u door. Ja, meneer Van Gestel is ook handig, maar 
dat is de burgemeester ook. Gaat u verder, meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u, voorzitter. Vanzelfsprekend lijkt het ons goed, nuttig om vanavond te 
kijken waar u en wij elkaar kunnen vinden. Dat is onze insteek voor vanavond, niet meer en niet 
minder. Gezien de nieuwe realiteit, voorzitter. Daartoe hebben wij wel besloten om ook verder te 
kijken dan alleen dit dossier. Het zou zomaar kunnen zijn dat er naar de toekomst toe ook andere 
dossiers ook voortkomen uit wijzigingen van landelijke overheden, problemen mondiaal, internationaal 
misschien lokaal waar we niet van te voren op geanticipeerd hebben waarbij het college haar 
eigenstandige bevoegdheid heeft. Dat, voorzitter, brengt ons tot de motie “Voorinspraak inwoners”. 
Constaterende dat de raad in haar besluitvormingsproces gekozen heeft voor een driefasenmodel 
waarbij burgers in de eerste beeldvormende fase inspraakmogelijkheid hebben. Alle raadsvoorstellen, 
raadsmededelingen en initiatiefvoorstellen voor inspraak openstaan, wijzigingen of tot stand komen 
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van nieuwe bestemmingsplannen openstaan voor inspraak van betrokken inwoners middels 
hoorzittingen, waarbij deze hoorzittingen gelden als beeldvormende fase voor de raad. Inwoners geen 
formele inspraakmogelijkheid hebben bij beslissingen die autonoom door het college worden 
genomen waarbij die niet via een raadsmededeling worden gecommuniceerd. Overwegende dat de 
raad sinds de invoering van het driefasenmodel waarde hecht en blijft hechten aan goede inspraak 
voor inwoners. Onderwerpen met een grote maatschappelijke impact of een substantiële verandering 
van de leefomgeving altijd open zouden moeten staan voor inspraak door inwoners. Draagt het 
college daarbij op bij het nemen van beslissingen die door een mandaat of de wet autonoom aan het 
college toekomt met een grote maatschappelijk impact of een substantiële verandering van de 
leefomgeving het college voorafgaand aan het nemen van  een beslissing in de raad informeert op 
welke wijze inspraak van inwoners is gewaarborgd en het proces daartoe weergeeft en gaat over tot 
de orde van de vergadering, voorzitter. En ook hier willen wij komen tot draagvlak.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Voorinspraak inwoners. En de heer De 
Regt heeft een vraag aan u. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Even een vraagje. Bij de ene motie spreekt u over 
inwoners en in de andere spreekt u over burgers. Wat is het verschil daartussen of is dat willekeur.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, bij de analyse van de Commissievergadering bleek dat de 
meeste partijen hebben aangegeven dat ze het van belang achten dat de omwonenden in het 
specifieke geval van de locatie, opvanglocatie van vluchtelingen betrokken dienen te worden. Daartoe 
hebben wij dus een motie opgesteld. De andere motie is richting de toekomst toe. Mocht het nou 
voorkomen dat het zo is dat er wederom zo’n besluit zou moeten worden genomen dan kan het 
college ons met deze strekking informeren dat ze de inspraak van inwoners en in dit geval zegt het 
college dan waarschijnlijk de omwonenden merken wij hier aan als partners voor inspraak. Daarin 
staat het vrij. Ik laat dat dus groot in begrip als u dat af wilt kaderen dan vind ik dat prima als u een 
suggestie heeft maar wat ons betreft is inwoners erg ruim voor de toekomstige motie. Voor de huidige 
situatie is het duidelijk, denk ik.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter, vraagje over de laatste motie aan de VLP. Wie gaat 
nou straks dan precies bepalen wat een grote maatschappelijke impact is, hoe ziet u dat voor zich? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik denk dat dat voor iedereen vanzelfsprekend is. In ieder geval 
wel voor onze fractie. Maar misschien dat u in een andere dimensie leeft maar geeft u mij maar aan 
wat u nou precies concreet bedoelt, want ik snap hem niet.  
 
De heer VAN HEUMEN: Nou, dat is eigenlijk ook precies wat ik bedoel. Misschien staan we daar wel 
niet hetzelfde in en denken we daar straks heel anders over en dan weten we niet precies wanneer 
dat we de inwoners dan erbij moeten gaan betrekken, dan hebben we het over andere definities. Dat 
is niet handig natuurlijk.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, kijk voorzitter, ziet u het zo daar waar inwoners betrokken dienen te 
worden bij een besluit, omdat hun leefomgeving blijkbaar zal veranderen of ingrijpend kan gaan 
veranderen is het natuurlijk nooit uitgesloten dat de gemeente al zelfstandig probeert te peilen hoe 
mensen er in staan. Ik neem aan als de gemeente ambtenaren hun werk zorgvuldig doen wat ik dan 
aanneem dat ze ook doen zullen ze natuurlijk ook rekenschap nemen van factoren in de samenleving. 
Die hebben natuurlijk voelsprieten, we hebben Wijkmanagers, we hebben allerlei mensen in dienst die 
dat aan voelen komen. Ik vertrouw het college er op dat zij zeker weten die afweging kunnen maken, 
dit is een apart dossier, dit is iets groter, dit heeft iets meer impact. Laten we hier voor de 
zorgvuldigheid naar kijken, want we hebben zelf de bevoegdheid om te beslissen of we de inwoners 
niet eerst toch misschien kunnen betrekken erbij en op welke wijze we dat gaan doen. En dat geeft 
ons misschien wat meer kracht naar de inwoners toe dat welk besluit er ook genomen wordt door de 
gemeente college of raad, als het ingrijpende veranderingen zijn krijgt u altijd uw inspraak. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik wil graag vragen aan de heer Van Gestel als nou inspraak iets 
anders oplevert dan het besluit, het autonome besluit wat wilt u daar dan mee. Stel de inspraak levert 
op dat inwoners meer zijn voor noodopvang dan voor het extra herbergen van statushouders en het 
wordt een ander besluit, wat dan. Wat leg je dan uit aan de inwoners? 
 
De heer VAN GESTEL: Ik neem u dan mee, voorzitter, in onze reguliere beeldvorming. We hebben 
een beeldvormende raadsvergadering waarbij burgers komen inspreken op raadsvoorstellen, op 
raadsmededelingen. Die inwoners kunnen allerlei reacties geven naar eigen inzicht dat staat voor hun 
vrij. Het is aan ons om daarna een beslissing te nemen. En ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn 
waarin de insprekers iets heel anders willen en de gemeenteraad toch anders heeft besloten en dat 
werkt hetzelfde. Maar u vindt het belangrijk dat de bewoners en inwoners vooraf te betrekken bij ons 
proces, hun mening laten uiten, kenbaar maken wat ze ervan vinden. Wij vinden dat belangrijk. Nou, 
mocht het nou zo zijn dat het college een eigenstandige bevoegdheid heeft willen we die bevoegdheid 
ook daar laten. Dat past ons niet om die zelf naar ons toe te trekken, maar wij vinden het wel 
belangrijk dat dan de inwoners er wel bij betrokken worden. Op dezelfde mate als dat wij zelf doen 
voor onze besluiten die we als gemeenteraad nemen. En ik maak daar wel een onderscheid uiteraard, 
mevrouw Van den Nieuwenhof daar waar het gaat om impact niet waar het gaat om alle besluiten van 
het college, dat zou wel een hele dramatische gang zijn, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ten slotte de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, twee vragen. Allereerst de eerste vraag. Bedoelt u eigenlijk met de motie dat 
u min of meer de Gemeentewet wilt gaan aanpassen waar de bevoegdheden van raad en college in 
genoemd staan?  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, helemaal niet, voorzitter. Maar wij hadden ook als gemeenteraad een 
besluit kunnen nemen bij een motie door te zeggen nee dit besluit mag het college niet nemen dit 
moeten wij als raad nemen. Ja, eigenlijk hou ik daar niet zo heel erg veel van als college bij wet een 
bevoegdheid heeft dan gebruikt ze die. Alleen waar het mij wel om gaat is dat op het moment dat het 
impact heeft op de samenleving of in de leefomgeving van direct omwonenden dat we vaststellen met 
elkaar dat inspraak wel gewenst is, zoals we dat vaststellen voor de plannen die we als raad 
beoordelen ook als die het college heeft bij een autonome eigenstandige bevoegdheid. En neem dit 
voorbeeld, maar er zijn nog andere voorbeelden waar het college zelfstandig een beslissing kan 
nemen waarbij we toch iedere keer in deze gemeenteraad met elkaar een discussie voeren insprekers 
toch de mogelijkheid hebben gevonden via een constructie om in te spreken laten we het gewoon 
goed regelen in plaats van dat we elkaar iedere keer bezig houden.  
 
De heer YAP: Voorzitter, onze fractie denkt dat het goed is geregeld maar zegt u eigenlijk ook met 
deze motie wil ik op de stoel van het dagelijks bestuur zitten, die uiteraard ook dagelijks in gesprek is 
met onze samenleving en die altijd verantwoording moet afleggen aan de raad en aan onze inwoners. 
Dus wij zien niet echt de meerwaarde van deze motie. 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, maar daar waar wij de beslissing die het college neemt, neem 
bijvoorbeeld jaren geleden kijkt u maar naar bijvoorbeeld Domino daar is ook een beslissing genomen 
daar moeten we toch uiteindelijk weer een eigenstandige motie op indienen, daar komt iedereen weer 
op inspreken en dan krijgen we weer een heel circus. Terwijl in wezen op het moment dat je al 
aanvoelt bijvoorbeeld bij de Bergrand-discussie maar ook hier bij de vluchtelingen het is misschien 
verstandig omwonenden of inwoners of in welke samenstelling dan ook eerst een manier te geven om 
bij ons hun mening te ventileren zoals dat ook bij de gemeenteraad kan om mee te nemen als 
afweging. Dat vind ik alleen maar goed, want dan hoef ik niet later iedere keer die beslissingen van 
het college weer ter discussie te stellen omdat ik zeg ja maar burgers hebben daar niet op kunnen 
inspreken. En dat wil ik heel graag, dus dan ga ik het weer naar de gemeenteraad brengen, dien ik 
een eigenstandige motie in of dan kom ik weer met een ander voorstel waar burgers dus wel de 
mogelijkheid hebben om in te spreken. Kijk dat, voorzitter, is toewerken naar een vorm van ja wel op 
de stoel zitten van het college. Ik denk dat dit juist waarborgt dat we dat niet hoeven te doen dat we 
zeker weten dat de afwegingen die ze maken voor het nemen van een beslissing in gevallen dat het 
dus een impact heeft op de omgeving, of de leefomgeving van mensen dat ze ook daadwerkelijk de 
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inwoners hebben kunnen laten inspreken op die beslissing die ze gaan nemen. Ja, daar kunt u het 
niet mee eens zijn, dat mag dat blijft aan u. Wij vinden dat misschien wel een goed alternatief en wij 
willen geenszins op de stoel zitten van het college. Dus daar kan geen, daar kan geen illusie over zijn. 
Voorzitter, volgens mij heb ik nog twee seconden, maar laat ik maar gewoon de andere fracties de 
gelegenheid geven om te reageren zometeen. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ik zal eerst als portefeuillehouder, dank u wel, even reageren op uw twee, 
twee moties en dan kijken we wel even of er nog behoefte is aan u raad om daar weer op de 
reflecteren.  
 
De heer NIEDERER: Als ik begin met uw motie 3, kijk ik snap heel goed wat u bedoelt in uw 
overwegingen betrek de burgers erbij dat is één en andermaal ook op het dossier van de noodopvang 
in onze stad is dat één en andermaal met u gecommuniceerd dat het college dat als vanzelfsprekend 
doet. Nadat de locatiekeuze bekend is en het college ook van zijn bevoegdheid gebruik heeft gemaakt 
u weet dat wij het verzoek met een positieve grondhouding tegemoet treden dus ik veronderstel dat 
het college ook positief zal besluiten du moment dat het COA ons voorlegt het bestuursakkoord met 
als onderlegger het gesloten exploitatie en huurcontract tussen het COA en de desbetreffende 
eigenaar van het vastgoed. Kijk ik naar het dictum van uw motie 3 dan is die ook in zoverre in 
tegenspraak met elkaar. U zegt alvorens te besluiten. Nee, het college besluit en daarna komen wij 
met aandachtspunten naar u toe en zullen we de bewoners tegelijkertijd, de omwonenden, de 
belanghebbenden, betrokkenen ook vragen om mee te denken, mee te doen om het op locatie zo 
goed mogelijk in te richten en alle zorgen, twijfels, angsten, vragen, daar gaan we zeer interactief 
mee, mee om. Maar als ik even naar de tekst zelf kijk dan zegt u alvorens te besluiten, dus dan is nog 
geen besluit over het akkoord. Met de direct omwonenden in contact te treden over het voorliggende 
besluit. En dan zegt u ja, ja dat is precies wat ik, dus dat alvorens te besluiten, dat dictum dat klopt 
dus niet. Dat is nadat het besluit is genomen. En dan het voorliggende besluit, dat brengen we 
uiteraard ook. U bent u als eerste maar per direct daarna de betrokkenen, dus dat is om die reden 
moet ik de motie ontraden. Als u zegt ik, ik pas het dictum aan omdat ik nu ook die contradictie zie ja 
dan zou ik bijna moeten zeggen de motie is volstrekt overbodig omdat we dat dus doen. Het college 
doet dat dus maar dat is ook weer zo, zo zuur dat u het nodig heeft voor uw politiek dat er een motie is 
door de raad gesteund dan met wijziging van het dictum in die zin, ja dan kan ik daar niks op tegen 
hebben. Maar ik zeg hij is overbodig, want het college doet dat en dan hebben we één en andermaal 
gecommuniceerd en we hebben ook geen behoefte aan overbodige moties in deze gemeente. Maar ik 
snap gelet op de gevoeligheid van het onderwerp laten we daar nou ook weer niet te, te, te precies in 
doen. Maar het dictum deugt niet zoals het nu geformuleerd staat. Motie nummer 4 “Voorinspraak 
inwoners”. Ja, het is een beetje in lijn ook met de interventies, de interrupties van de heer Yap. Ik, ik 
kan hier niet zoveel chocolade van maken. Wij doen dat heel regulier, uw dictum is ook heel 
algemeen. Ik, ik moet hem nu vertalen rondom de opvang van vluchtelingen in onze, uw gemeente 
omdat dat uiteindelijk het kopstukje, het kapstukje is waaraan u deze motie, dit, deze motie hangt. Ook 
daarin staat weer in dat dictum ook weer voorafgaand aan het nemen van de beslissing. Nee, nadat 
de beslissing is genomen en dan volgt dat wij naar u raad gaan en naar de omwonenden, de inwoners 
om te borgen het meedenken, het meedoen proces en dat zit allemaal in het ophalen van die 
aandachtspunten, maar het dictum is zo wijds, groot. Meneer Van Heumen zei het ook, wat is nou 
maatschappelijke impact en substantiële verandering van de leefomgeving. Ja, dat is niet 
noodzakelijkerwijs aan de orde bij dit dossier, niet noodzakelijkerwijs. Het is maar hoe je er in staat. 
En dan als een uitspraak van u raad en een opdracht aan het college dan wordt het een hele lastige te 
meer, te meer waar we voorzien in onze beleids- of in onze besluitcyclus, we hebben inspraak, we 
hebben hoorzittingen, we hebben thematische avonden met groepen van burgers in straten, wijken, 
dorpen waar iets aan de hand is om eens even met elkaar te praten van goh wat ligt er nou voor en 
hoe gaan we daarmee om. En als we dan in deze ruimte komen die raadszaal heet dan hebben we de 
inspraakavonden, de, de beeldvorming, dan heb je de Commissie en dan heb je de oordeelsvorming, 
de besluitvorming in de raad. Dus eigenlijk ook hier wat u in dat dictum opdraagt even los van definitie 
kwesties en dat weer dat voorafgaand aan wat niet klopt denk ik ook weer dat de motie, ook al zou u 
hem op tekst aanpassen dan nog vind ik hem ja ook hier weer overbodig, omdat we dat met z’n allen 
al volop, al volop doen. Dit even mijn reactie in eerste termijn. 
 
De VOORZITTER: Dus van u raad even anders dan de indieners van de moties die nog het woord 
wenst? Ik noteer even de heer… of mevrouw Oudhof. Wacht ik schrijf even wat namen op.  Goed ik 
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heb wat sprekers anders dan de heer Van Gestel genoteerd en ik controleer wel even of we niemand 
over het hoofd hebben gezien. Ik begin voor nu bij mevrouw Oudhof van de fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, we hebben in de Commissie een duidelijk debat gehad en daar 
was de VLP het niet mee eens dat was heel duidelijk dat ook de toon en ook de opmerkingen die 
werden gemaakt dat was toch wel naar de mening van de SP tegen het respectloze aan, waarvan ik 
dacht van nou laten we dat gewoon bespreken. Maar nu komen ze dus met twee moties waarvan de 
SP bij voorbaat zegt van nou daar zijn wij het niet mee eens. Sowieso inhoudelijk niet maar ook ja de 
manier waarop. Eerst zeg je van we zijn het er niet mee eens en nu gaan we toch maar verder met de 
realiteit maar dat blijkt ook niet zo duidelijk uit de moties vind ik. De eerste motie nummer 3 daar is al 
veel over gezegd, nou die klopt ook niet. Want alvorens en dan voor het voorliggende besluit. En dan 
de tweede motie ja is zo onduidelijk. De, mijn collega zei dat al wat zijn dan maatschappelijke impact 
en substantiële veranderingen en wanneer gaan we dan wel en dan niet, dus wat dat betreft zijn deze 
moties naar onze mening, ook al worden ze aangepast gaan wij ze niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Raggers van de fractie van D66.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 heeft in de raad van 26 mei jongstleden een kritisch 
geluid laten horen over het proces tot dat moment, met name de communicatie naar onze inwoners 
had volgens D66 beter gekund en beter gemoeten. Dat gezegd hebbende staat D66 achter de lijn die 
de burgemeester nu communiceert. Met dat proces hebben we als D66 ook bewust ingestemd. Fijn 
dat we door deze moties nogmaals kunnen oproepen tot zoveel mogelijk communicatie en 
transparantie naar onze inwoners. We hebben het volste vertrouwen dat het college dat ook zal gaan 
doen. We steunen de moties derhalve niet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar mevrouw Van den Nieuwenhof van de 
fractie van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zullen de moties als, zoals ze 
voorliggen ook niet steunen. Het is een beetje meer van hetzelfde, het is in tegenspraak met elkaar de 
inhoudelijke dictums, ja dicta in goed Latijn zal ik maar zeggen. Ja en als het aangepast wordt dan zijn 
ze zoals de burgemeester dan de suggestie deed dan zijn ze echt compleet overbodig, want u heeft 
zorgen over de betrokkenheid met inwoners. Ja, die zorgen delen wij ook want wij hebben in de 
Commissie gezegd wanneer in Roosendaal een locatie wordt ingericht voor deze noodopvang vinden 
wij het noodzakelijk om, om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te communiceren en te overleggen 
met de omwonenden en ze te betrekken daar zijn we het allemaal met elkaar over eens. Dus zoals de 
moties liggen steunen we ze niet en aangepast na de suggestie van de burgemeester zijn ze gewoon 
overbodig.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik kijk naar de heer De Regt van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Laat ik even voorop stellen dat de Roosendaalse Lijst 
natuurlijk altijd voor inspraak is. We bestaan dit jaar 50 jaar, 50 jaar lang is inspraak één van de pijlers 
van de Roosendaalse Lijst. Dus staat even buiten kijf en ik wil het wel even gezegd hebben. Toch 
gaan wij beide moties niet steunen. Eigenlijk al om redenen die de eerste sprekers ook al hebben 
aangegeven, ten eerste natuurlijk het woord alvorens dat is strijdig met eerdere afspraken die we toen 
in De Suite hebben gemaakt en die andere motie vinden we ontzettend vaag. Daar kunnen we niks 
mee dus die zullen we ook niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Verhoeven van de Partij Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja. Twee moties die voor ons liggen. Naar ons inzicht 
veroorzaken deze moties een zeer verwarrend proces. We hebben gewoon hele duidelijke afspraken 
gemaakt met elkaar, echt met elkaar, heel duidelijk wat het proces voorstelt, hoe we daar ingaan, hoe 
we daar in zitten. Het is niet anders. En als ik het zo bekijk dan moet de VLP niet meer ja dan bang 
voor zijn denk ik in mijn ogen, dat het proces niet goed gaat lopen. Maar dat weet ik wel zeker, want 
als het zover is dan zijn we er. Bedankt. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Ik kijk naar de heer Van den Beemt van de fractie 
van de VVD.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Motie 4 “Voorinspraak burgers”. Nou, dat is mooi, 
iedereen hier is voor inspraak van burgers. Alleen de vraag van de SP was natuurlijk terecht 
daarstraks. Wanneer is er sprake van grote maatschappelijke impact. Nou we hebben een beetje het 
gevoel dat daar sprake van is zodra een aantal burgers of inwoners daar wil ik even vanaf zijn, ergens 
ontevreden over is of als een fractie ergens ontevreden over is. Is dat nou de basis om met elkaar 
afspraken te maken? Nee, dat is niet de makkelijkste manier om afspraken te maken. Wat betreft de 
VLP ik zou zeggen de route die u kiest is nou juist de minst gemakkelijke van de drie mogelijke routes 
die er zijn. Dit is er één. Maar waarom kiest u niet voor participatie of voor een actieve gemeenteraad? 
Want die twee daar heeft niemand het over en daar zit het hem nu juist in. Zeker als het mandaat of 
beslissingsrecht van het college is dan kun je die routes kiezen en de VVD zou dat toejuichen als u 
die route zou kiezen. Motie 3, voorzitter, inspraak burger ook bij locatie vluchtelingen. Het is zojuist al 
gezegd door mevrouw Oudhof geloof ik, de VLP begint de bijdrage met te zeggen wat in de 
Commissie gebeurt is en vervolgens daar achteraan te zeggen dan past het ons dat we meegaan in 
de nieuwe realiteit. Maar de motie die u nu op tafel legt is de oude wens, niet de nieuwe realiteit. De 
realiteit is dat gemeenteraad en college, college heeft een plan bedacht en de gemeenteraad gaat er 
in grote mate in mee dat er gezegd is dit is de route die we gaan volgen bij eventuele noodopvang en 
of ik nou wel of niet een heel erg warm of positief gevoel bij de bedoeling van uw motie krijg dat doet 
er niet toe, want de gemeenteraad heeft al afgesproken met het college dat wat zij voorgesteld 
hebben dat dat een goed plan is. En u komt terug op die afspraken in uw motie. Althans als ik hem 
lees anders dan onze burgemeester. U spreekt over een voorliggend besluit. Ik nam aan dat u 
bedoelde een voorgenomen besluit, een besluit dat dus nog niet genomen is. Dus daarop heb ik mijn 
bijdrage gebaseerd. Als u inderdaad echt een voorliggend besluit heeft bedoeld te zeggen zoals de 
portefeuillehouder uitlegde, ja dan is het inderdaad onmogelijk. Maar ik ging er even vanuit dat er een 
verschrijving sprake, van een verschrijving sprake moest zijn dat u bedoelde een voorgenomen 
besluit. Nou, nogmaals het gaat er niet om of wij dat nou een leuk idee vinden of niet maar deze raad 
heeft zich al uitgesproken en het is niet heel erg verstandig als je in de gemeenteraad van 
Roosendaal om de zoveel weken opnieuw de discussie aangaat en gaat terugkomen op besluiten die 
genomen zijn op routes die gekozen zijn, wat je daar zelf als fractie ook van vindt.  Dank u wel, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van den Beemt. Ik kijk nog even naar anderen van u raad in 
eerste termijn. Niemand over het hoofd gezien? Dan kijk in nog even naar de heer Van Gestel. Ga uw 
gang.   
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de heer Van den Beemt heeft wel een punt hij snijdt het aan. De 
nieuwe realiteit. Ik had, voorzitter, vanavond vurig vijf minuten lang kunnen vertellen wat onze fractie 
vond, dat is een herhaling van de Commissie. We hadden vurig u met alle emoties kunnen doen 
overspoelen, het gaat niet meer door, we moeten het hele proces overnieuw doen, we zijn het er niet 
mee eens, moet allemaal kleinschalig. Doen we niet. De realiteit is namelijk dat u dat niet wilt. Ja en 
als u dat allemaal niet wilt, dat is de uitkomst van de Commissie, dan gaan wij voor wat u wel allemaal 
wilt en gelukkig wilt u allemaal inspraak. En dat is voorzitter juist wat de VLP in het dossier van de 
vluchtelingen mist, de inspraak met de bewoners en daarom hebben we ook gerefereerd aan 
omliggende gemeentes die dat op een andere manier wel hebben gedaan. Ja, daarnaar refereren 
voorzitter, kan nooit kwaad. We hadden gehoopt dat u dat zou steunen voor de toekomst toe, maar u 
vindt dat inspraak voor de bewoners ja anders dan hoe wij dat vinden. En ik had gehoopt vanavond tot 
eendrachtigheid en samenwerking te komen maar dat blijkt niet te lukken, voorzitter. Wel, daar moet ik 
de heer Van den Beemt de tweede keer gelijk in geven voorliggende, voorgenomen, ja dat klopt ik heb 
twee, drie versies in mijn mailbox en ik denk dat deze versie er zo doorheen is gegaan daar het 
voorliggend voorgenomen had moeten zijn. Met die wijziging brengen wij uiteraard beide moties in 
stemming. Wie is er niet voor inspraak? De VLP in ieder geval wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Oké, dan voor motie 3 wordt dan het dictum veranderd, verandert niks aan de 
opvatting van het college overigens. De dictum wordt dan in zoverre veranderd dat u moet lezen motie 
3 waarin staat de tweede regel “het voorliggende besluit” dat het woord “voorliggende” wordt 
veranderd in “voorgenomen besluit”. Dus dat is dan de gewijzigde motie nummer 3. Het college heeft 
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geen nadere vragen gehoord dus ziet af van zijn termijn. Is één uwer die nog iets wil zeggen of gaan 
we over tot stemming? Dat is het geval.  
 
De VOORZITTER: Dan beginnen wij te stemmen over de gewijzigde motie nummer 3. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor de gewijzigde motie nummer 3? Ja, 
het zou fijn zijn dat u ook voor uw eigen motie stemt. Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. 
De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 “Voorinspraak inwoners”. Ook hier weer behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 4. Daarvoor 
heeft gestemd de fractie van de VLP. De motie is verworpen. 
 
c. Interpellatieverzoek Nieuwe Democraten, D66, PvdA en VLP “Proef 1

e
 uur gratis parkeren” 

De VOORZITTER: Dan dames en heren dan zijn we toe aan het ingelaste punt de interpellatie. Op 
grond van artikel 38 van uw Reglement en ik geef graag het woord aan de, er zijn drie indieners de 
fracties van de Nieuwe Democraten, D66, Partij van de Arbeid en VLP. Heeft u onderling afgestemd 
wie van u de interpellatie indient?  Dat is de heer... De heer Yap, ja ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Het recht van interpellatie is een zwaar maar geschikt middel om 
informatie te krijgen van het college over een politiek actueel onderwerp. U heeft allemaal kennis 
kunnen nemen over de vragen die voorliggen en de toelichting die daarbij hoort. Ik zal die nog even 
kort nog eens voor, voordragen hier in de gemeenteraad. We zijn met een aantal fracties de Nieuwe 
Democraten, D66, de PvdA en de VLP in gezamenlijkheid een Roosendaalse peiling gaan houden. 
We hebben uiteindelijk 106 bedrijven op de Nieuwe Markt en omgeving gesproken naar aanleiding 
van een aantal uitlatingen van wethouder Lok inzake de mening en de informatie die volgens hem zou 
zijn bericht over de ondernemers. Nou, we hebben daarvoor een peiling gehouden waarin u de 
resultaten heeft ontvangen in de nieuwsbrief die staat, die is bijgevoegd bij het interpellatieverzoek. 
Centraal staan dus die uitingen van de wethouder die, die lijken ons volledig anders dan die in het 
debat over een motie ten aanzien van het parkeren in de binnenstad in de parkeergarage Nieuwe 
Markt zijn gehouden. Van belang in ieder geval is dat wij als indienende fracties duidelijk willen maken 
dat we dat debat niet over gaan doen. We gaan het niet over het eerste uur gratis, dan wel niet, dan 
wel een halfuur, hier op dit moment met dit interpellatieverzoek een nieuw debat aan. Het gaat ons 
sec om de uitspraken die wethouder Lok daarover heeft gedaan. En voorzitter we hebben daartoe 9 
vragen geformuleerd ik weet niet of het helemaal gebruikelijk is om die negen vragen ook hier letterlijk 
voor te lezen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Goed. Voorzitter, de volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie: 
1. Is wethouder Lok op pagina 2 van de bijgevoegde nieuwsbrief juist geciteerd? En als dat niet zo is 
wat is dan onjuist genoteerd? Even voor de beeldvorming daar staan letterlijke quotes opgenomen 
naar aanleiding van de raadsvergadering op 26 mei. 
2. Vraag 2 met welke ondernemers is wanneer en meerdere keren gesproken over het parkeerplan? 
3. Hoe bent u tot uw conclusie gekomen dat ondernemers absoluut tegen een proef zijn met het 
eerste uur gratis parkeren? 
4. Wat is volgens u de reden dat 97% van de 106 ondervraagde bedrijven voor een proef zijn met het 
eerste uur gratis parkeren?  
5. Wat is volgens u de reden dat minder dan 2% van de 106 bedrijven door bestuur, directie of 
wethouder binnenstad zijn bevraagd hierover? 
6. Wat is volgens u de reden dat 16% van de 106 ondervraagde bedrijven op enigerlei wijze betrokken 
is bij de discussie en/of plannen voor een nieuwe aanpak parkeren in het centrum? 
7. Met welke van de vier conclusies op pagina 3 van de nieuwsbrief bent u het oneens en waarom? 
De conclusies zijn als volgt: Het vorige week dus op 26 mei gevoerde debat over de motie gastvrij en 
gratis is door het college vooral gevoerd op basis van vooringenomen meningen en ontkenning van de 
feiten. Tweede conclusie hoewel volgens het college de ondernemers niet zitten wachten blijkt dat alle 
ondernemers op één na juist voorstander zijn van de voorgestelde proef. Drie, tussen en ondernemers 
en bestuur/directie en wethouder van de binnenstad Roosendaal is over deze proef en over nieuwe 
plannen geen tot weinig contact. Vier uit de fact check blijkt dat twee uitspraken van de wethouder 
volledig onwaar zijn en een uitspraak grotendeels onwaar is.  
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8. Nou, dan de 8
e
 vraag voorzitter. Met welke van de vier aanbevelingen op pagina 3 van de 

nieuwsbrief bent u het oneens en waarom? En ik zal ook even de vier aanbevelingen hier naar voren 
brengen. Aanbeveling 1 wij adviseren de gemeenteraad een aanvullend debat te overwegen dan wel 
haar standpunt te heroverwegen over het houden van een proef met het eerste uur gratis parkeren. 
Aanbeveling 2 namens de vier fracties, wij adviseren het college en wethouder Lok in het bijzonder om 
verantwoording af te leggen over de genoemde conclusies. 3, wij adviseren iedereen om de informatie 
en communicatie rondom de plannen binnenstad en het parkeren in het bijzonder sterk te verbeteren. 
En aanbeveling 4 wij adviseren iedereen om een aanvullend onderzoek te doen naar de gemaakte 
suggesties en opmerkingen. En de suggesties en opmerkingen kunt u dan ook weer terugvinden in de 
betreffende nieuwsbrief.  
9. Tot slot, voorzitter, de laatste vraag. Vraag 9 bent u door de uitkomsten van deze peiling tot nieuwe 
uitkomsten gekomen en zo ja welke? 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Hiermee is de interpellatie officieel ingediend. Ik kijk nog 
even naar de overige indieners, dat recht heeft u om nu nog even mee in te dienen of mij lijkt dat de 
heer Yap allesomvattend is geweest in deze fase. Dan is het beeld altijd bij een interpellatie dat nu de 
wethouder in de gelegenheid wordt gesteld om een eerste reactie, antwoord te geven op de gestelde 
vragen en daarna is er ruimte voor het debat in twee termijnen. Maar voor nu eerst even de 
wethouder, wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Voordat ik de antwoorden ga geven op de gestelde vragen zijn 
er toch een paar opmerkingen die ik vooraf wil maken. In de krant zijn er paar raadsleden die 
ongelooflijk stoere en sterke beweringen durven te doen maar eendere onderbouwing daaraan 
ontbreekt dat is altijd spijtig om te constateren. Maar dat zegt meer over het raadslid wat de uitspraken 
doet dan over het college dan wel de wethouder. Dat is een feit en dat is buitengewoon jammer. Dat 
wilde ik even gezegd hebben. En waarom is het stoer en niet bewezen? Omdat geen van de 
raadsleden die behoren tot de partij die indienen de participatiebijeenkomsten hebben meegemaakt, 
dus ze vinden iets van iets waar ze niet bij waren, dat is wel bijzonder. Maar dat zegt iets over die 
partijen dan over de participatie, want die was buitengewoon goed. Dan kom ik bij de vragen. Is 
wethouder, moet ik de vragen voorlezen? Pardon. Oké, nee ik lees ze maar goed. Of ik juist ben 
geciteerd? Ik heb de band er niet voor teruggeluisterd maar als u eerlijkheid zo hoog in het vaandel 
heeft dan mag er toch vanuit gaan dat u het eerlijk heeft geciteerd. En zo niet dan is dat niet mijn 
probleem maar vooral het uwe. Met welke ondernemers is gesproken? Collectief Roosendaal heeft 
alle ondernemers in de binnenstad uitgenodigd, allemaal dus alle 400 ongeveer om mee te doen aan 
de discussie over een parkeerplan. En die bijeenkomsten die zijn gehouden op 2 september en 20 en 
21 januari vooral. Een apart overleg heeft plaatsgevonden met bewoners, inwoners en consumenten 
en dat was op 22 oktober. Dus iedereen heeft de kans gehad om mee te doen. Er is geen 
presentielijst ik kan het niet uit mijn hoofd, maar circa 30, 40 ondernemers zij die er iets van vonden en 
zij die het de moeite waard vonden om erover mee te discussiëren die hebben zich gemeld en alle 
anderen niet. Hoe ik tot de conclusie ben gekomen nou dat is vrij eenvoudig. Tijdens die 
participatiebijeenkomsten over het parkeerplan is over alle mogelijke varianten gesproken of het nou 
het eerste uur gratis is of het twee of alle twee of een halve dag of een hele week er is van alles over 
gesproken. Er waren zelfs ondernemers die de parkeerexploitatie wel wilden overnemen. Prima, als 
de ondernemers dat willen alles was bespreekbaar. En één van de opmerkingen die daar gemaakt 
werd toen er een ondernemer de suggestie deed nou misschien is het eerste uur gratis wel iets 
aardigs waren alle andere ondernemers die daar waren absoluut op tegen en daar heb ik mijn, dat 
was mijn antwoord op de motie waar u het over heeft. Alle ondernemers die er zaten vonden 
vervolgens dat het het slechtste was wat je kon doen, want dan jaag je iedereen na één uur juist de 
stad uit. Dus met andere woorden nooit het eerste uur, kies dan voor het tweede of het derde, daar is 
het vandaan gekomen. Vraag 4 wat is volgens u de reden ja ik ga geen reden bedenken bij een 
peiling die u doet, ik beperk me graag tot de feiten. En ik ga vooral niet speculeren over de 
achtergronden van de uitkomsten van uw onderzoek anders dan als je aan Roosendaal ergens iets 
aan iemand vraagt wil je iets gratis dan zal iedereen ja zeggen. Misschien had u ook kunnen peilen 
misschien moet de OZB afgeschaft dan hadden ze waarschijnlijk ook allemaal ja gezegd, dus ik ga 
niet speculeren over de feiten van uw peiling. Vraag 5 en vraag 6 wat is de reden dat minder dan 2 en 
16 ja daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Ik ga niet speculeren over de redenen die anderen 
geven en waarom ze stemmen zoals ze stemmen. Dat weet ik niet, ik was er niet bij. En uw conclusie 
dat er slechts een zeer klein deel is bevraagd dat klopt niet, want zoals ik u net zei alle ondernemers 
in de binnenstad zijn uitgenodigd om mee te discussiëren over het parkeerplan. Vraag 7 met welke 
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van de vier conclusies bent u het oneens en waarom? Uw eerste conclusie dat het vooral gevoerd 
was van vooringenomen meningen. Nou, die deel ik niet dat zult u begrijpen die laat ik vooral voor uw 
rekening. Ik heb in mijn termijn aangesloten op hetgeen is besproken en ingebracht tijdens de 
participatiebijeenkomsten van het parkeerplan. Maar nogmaals gezegd waar u allemaal niet bij was, 
dus u kunt het niet eens weten.  Hoewel volgens het college de ondernemers niet zitten te wachten 
blijkt dat al… Ja, ik zeg het maar weer, die conclusie is uw conclusie die heeft u gebaseerd op uw 
peiling dat laat ik vooral voor uw rekening. En als je vraagt of iemand iets gratis wil moet ik de eerste 
nog zien die dan zegt nee. De volgende conclusie tussen ondernemers, bestuur en wethouders weinig 
tot geen contact. Nou volgens mij is, hoef ik daar niet eens meer een antwoord op te geven, die 
conclusie deel ik niet. Alle ondernemers zijn uitgenodigd en vooral ook alle betrokken ondernemers 
die hebben, die de tijd hebben genomen om mee te denken die doet u volgens mij met uw peiling en 
uw stelling buitengewoon veel te kort. Tijdens de bijeenkomsten zijn namelijk al die ondernemers 
uitgenodigd en hun inbreng heeft juist het parkeerplan verrijkt. Uw conclusie over een fact sheet blijkt 
volledig onwaar. Het is uw fact sheet en volgens mij is uw fact sheet onwaar. Ik heb mij nogmaals 
gebaseerd op hetgeen is besproken en ingebracht bij de participatiebijeenkomsten over het 
parkeerplan. En nogmaals ja geen van u was daarbij. Dus onwaar is vooral uw onwaar zal ik dan maar 
zeggen. Met welke van de vier aanbevelingen. Wij adviseren de gemeenteraad een debat  te 
overwegen. Nou ja dan doet u een aanbeveling aan uw eigen collega’s en vooral aan uzelf dus ik zou 
zeggen veel succes. Tweede aanbeveling wij adviseren het college en de wethouder in het bijzonder 
nou ja zoals eerder gezegd deel ik uw conclusie al niet en het is vooral een conclusie die u trekt op 
basis van uw peiling. En ik wil vooral geen waardeoordeel uitspreken over uw peiling en als ik dat wel 
zou doen dan zou die niet heel positief zijn. De derde wij adviseren iedereen om de informatie en 
communicatie rondom plannen sterk te verbeteren. Ja, u geeft vooral advies aan iedereen. Misschien 
moet u zich dan eens laten zien met participatiebijeenkomsten, dan had u kunnen horen wat daar leeft 
en wat daar speelt en wat daar en wat daar wordt gezegd in plaats van een mening te hebben over 
iets waar u niet bij was, dat blijft altijd wel bijzonder jammer. Maar goed ik kan u meedelen dat 
communicatie altijd een aandachtspunt is en wij doen dat bij participatie waar iedereen mee mag 
praten dus. Ten slotte wij adviseren over de aanbevelingen een aanvullend onderzoek te doen, ja hier 
geldt weer hetzelfde voor. U geeft vooral een advies aan iedereen, dus u geeft vooral een advies aan 
uzelf. En wat het college betreft geldt de door u opgestelde nieuwsbrief zeker niet als een aanleiding 
om een aanvullend onderzoek te doen. Ik zou zeggen lees het parkeerplan daar staat het allemaal in. 
Daar staat in wat de ondernemers hebben gevonden die mee hebben gedaan aan de 
participatiebijeenkomsten. Vraag 9 tenslotte bent u door deze peiling tot nieuwe inzichten gekomen. 
Ja, ik ben enigszins tot nieuwe inzichten gekomen en die zal ik u uitleggen waarom. De 
Raadscommissie Binnenstad volgt het proces in de binnenstad nauwgezet en doet dat in prima 
samenwerking met het Binnenstadsbestuur, Binnenstadsdirectie en ondergetekende en dat waardeer 
ik zeer. In de laatste bespreking met de Commissie Binnenstad is uitgebreid stilgestaan bij het 
parkeerplan en de uitkomsten van de consultatie. Ik heb de Commissie toen toegelicht dat de 
uitkomsten en opvattingen met betrekking tot het parkeren divers waren, dat heb ik net bij de vragen 
beantwoording ook medegedeeld en dat die nadere verdieping behoefde. De Commissie heeft in een 
brief aan u raad overigens nog melding gemaakt van de consultatie. Ik heb van de leden van de 
Commissie en twee van de leden van de indieners zijn deelnemer van die Commissie never nooit 
signalen gehad of ontvangen dat de consultatie op een andere manier zou moeten worden 
vormgegeven. Dus als u vraagt dat ik of ik tot nieuwe inzichten ben gekomen. Ja, dan ben ik in ieder 
geval door die twee leden hebben mij nieuwe inzichten opgeleverd. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik noteer even van wie, van wie u raad het woord wenst in 
de eerste termijn. Oké, ik heb een eerste inventarisatie gemaakt dan kijk ik wel of ik niemand vergeten 
ben. Ik begin bij de heer Hertogh van de fractie van de VLP. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Graag wil ik eerst mijn collega’s van de Nieuwe 
Democraten, Ton, de Partij van de Arbeid, Michael en D66 Alex bedanken voor de prettige 
samenwerking. Voor mij was het een eer om als niet- fractieleider van de VLP met de drie 
fractieleiders van de oppositie te mogen samenwerken, een inspirerende ervaring. De onderlinge 
band en het vertrouwen groeide met de dag, natuurlijk werd dit gesterkt door het uitermate zwakke 
optreden van de wethouder. De peiling, de actie resulteerde in een unieke nieuwsbrief professioneel 
opgesteld door Ton Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. Voorzitter, ook een woord van dank 
aan de 52 zaken die ik mede persoonlijk mocht bezoeken. Dank voor de spontane medewerking, hun 
reacties en waardering voor het initiatief dat zij eens werden benaderd door raadsleden. Slechts twee 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 juni 2016     pagina 21 

weigeraars, maar ook zij zijn natuurlijk te waarderen. Bij de vraag die wij voorlegden zegt u ja of nee 
tegen een proef van vier maanden met het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage Nieuwe 
Markt was er steevast de retorische vraag wat denkt u zelf. En mijn antwoord was het gaat niet om 
wat ik denk, maar wat u vindt. De reacties waren overweldigend. Het is wel bewezen 103 ja op de 
106. Natuurlijk werd er geantwoord ik ben voor het eerste uur gratis parkeren, maar voor mij mag het 
meer. Voorzitter, slechts één ondernemer had contact gehad met de wethouder of Directie van de 
Binnenstad, dat was in ‘t Paviljoen op 21 januari. En ik denk dat de wethouder daaraan refereert aan 
die participatiebijeenkomst. Maar op 21 januari was dan een bijeenkomst in ‘t Paviljoen. Wel vulde de 
betreffende ondernemer die daar geweest was ja in voor het eerst uur gratis parkeren. Maar zelfs bij 
de opmerkingen schreef hij liever twee tot drie uur gratis. De conclusie van de bewuste avond en de 
wethouder heeft het dan over, steeds maar over zijn participatiebijeenkomst is alleen maar de 
conclusie dat die avond eigenlijk geen indruk heeft gemaakt aan de betreffende deelnemers. En 
natuurlijk waren er bij de ondervragers van mij 52 die in bezocht heb een zestal die met Collectief 
Roosendaal in verband werden gebracht. Maar om nu te zeggen wat de wethouder zei met zijn 
participatiebijeenkomsten dat klopt ook niet. Terugkomend op de nieuwsbrief, voorzitter, zei de 
wethouder letterlijk in de raad en ik citeer “nogmaals de parkeergarage stond al vol ook afgelopen 
maandag en bovendien doet u iets waar ondernemers niet op zitten te wachten op het eerste uur 
gratis”, aldus het citaat, dat “gratis” stond er niet bij hoor. Voorzitter, die maandag waar de wethouder 
het over heeft 23 mei was het heel slecht weer, het was ijzig koud, het was guur, er was een harde 
wind en heel, heel veel regen. De marktkramen stonden leeg of waren al vroeg opgeruimd de 
binnenstad gaf een troosteloos, trieste aanblik. Toch was de parkeergarage volgens de wethouder vol, 
maar er was geen hond te bekennen in de stad. En dat de wethouder nu een collega van mij aanvalt, 
wat hij terecht opmerkte en daar sta ik volledig achter, maar ik kan niet namens hem spreken. Ik vind 
dus één keer liegen is erg maar twee keer liegen, voorzitter, is nog erger. En tot slot wil ik opmerken 
als een wethouder en het maakt niet uit van welke partij. Maar als een wethouder in de raad de raad 
ontijdig, onvolledig of onjuist informeert past volgens de VLP een passende motie. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Ik kijk naar meneer Yap van de fractie van de Partij 
van de Arbeid.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank aan de wethouder voor de reactie op de negen 
gestelde vragen. Maar ja de PvdA ziet in de antwoorden nogmaals bevestigd dat wij hier als 
gemeenteraad op 26 mei 2016 geen deugdelijk debat hebben kunnen voeren gelet op de informatie 
die de wethouder die avond ons heeft meegegeven. Als u kijkt naar de letterlijke citaten, de letterlijke 
inbreng van de wethouder dan kan de PvdA-fractie ook na vanavond niets anders concluderen dat die 
uitspraken op die bewuste avond onjuist zijn en onwaar zijn zoals ook in ons onderzoek naar voren is 
gekomen. Wat ik vooral van belang vindt is dat wij als gemeenteraad een deugdelijk debat moeten 
kunnen voeren en ook moeten kunnen vertrouwen op de inhoud die het college, dagelijks bestuur van 
onze gemeente ons meegeeft. Zij moeten ons ook goed laten informeren. We horen dan vanavond 
van de wethouder dat hij alles op die participatiebijeenkomst of bijeenkomsten ophangt en ons de 
indieners aantal leden van hier een aantal politieke partijen in de raad, dat hij ons verwijt daarbij niet 
aanwezig te zijn dus waar heeft u het over. Ik vat even de reactie van de wethouder samen. Volstrekte 
onzin, voorzitter, als raadslid ben ik niet overal bij aanwezig. Ik kan me niet zeven dagen per week 
overal laten zien. Maar uiteraard laten wij ons als wij een motie indienen of mede-ondersteunen 
informeren vooraf, hoe zit je erin, hoe zit de samenleving erin, hoe zitten onze inwoners erin, hoe zit in 
dit geval onze ondernemers erin. Laten we ons leiden door het debat hier in de gemeenteraad met 
nogmaals waarvan wij vinden dat we van een dagelijks bestuur erop mogen vertrouwen dat zij de 
juiste informatie met een gemeenteraad delen. En dat hebben we ook in dit geval gedaan. Het is ook 
niet voor niets dat andere partijen de motie ook mede hebben ingediend. Meneer Breedveld heeft ook 
niet voor niets, die tovert die motie niet uit zijn hoge hoed omdat de ondernemers daar volstrekt 
oneens mee waren. Voorzitter, juist ook gelet op die uitspraken en dat wil ik hier nog duidelijk maken 
als PvdA, juist ook gelet op die uitspraken in het desbetreffende debat waren wij dan ook zeer verrast 
en zeer verbaasd. We hadden de inbreng van die ondernemers. Vervolgens zijn wij na dat debat 
hebben we het initiatief genomen om met ondernemers in de Roosendaalse binnenstad te spreken. 
En de heer Hertogh heeft het al aangehaald geen enkele ondernemer die ik heb bezocht persoonlijk 
het waren zeer diverse, het waren van winkel tot een uitzendbureau. Allemaal gaven ze aan zo’n proef 
te willen ondersteunen. En ze waren met name zeer verbaasd over de uitspraken die waren geciteerd 
in BN DeStem gedaan door de wethouder. En de wethouder geeft enerzijds aan gratis, als iemand 
zegt gratis dan zeker ja, maar anderzijds gaf hij net aan nee hoor op de participatiebijeenkomst werd 



 
 

Verslag raadsvergadering 16 juni 2016     pagina 22 

dat van tafel geschoven. Dat, dat, dat is al een tegenstrijdigheid en daarnaast, voorzitter, hebben wij 
uiteraard ook bij onze fact check de desbetreffende ondernemers die we hebben bezocht 
geconfronteerd met het feit ja gratis bestaat niet, kost geld, zoiets kost geld. Maar ik moet, maar wat 
bij mij nog zeer goed bijstaat is een antwoord van de postzegelhandelaar op de Nieuwe Markt die gaf 
aan, dat snap ik dat het geld kost maar nu voelt de inwoner, de bezoeker het direct in de portemonnee 
en als het vanuit gemeentewegen komt is dat voor het gevoel natuurlijk heel wat anders dus. Wat dat 
betreft zijn wij zuiver ook, hebben we ook zuiver die stellingen voorgelegd. Ja, voorzitter, concluderend 
wij zijn van mening dat die inlichtingen juist moeten worden verstrekt, zodat wij hier als gemeenteraad 
ook een, ook een juist debat kunnen voeren. Dat raadsleden inclusief mijzelf er wel eens naast zitten, 
daar kan ik alle begrip voor hebben. Maar waar ik minder begrip voor kan hebben is, is een college is 
een wethouder die de raad niet juist informeert. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. En dank aan de wethouder voor de beantwoording van 
onze vragen. D66 vond en vindt de uitkomsten van onze gezamenlijke fact check niet verrassend. De 
fact check die liet zien dat 103 van de 106 ondernemers rondom en nabij de bouwpunt Nieuwe Markt 
dolgraag wilden dat het eerste uur gratis geparkeerd kan worden. Zoals gezegd geen verrassende 
uitkomst. De D66-motie was namelijk gewoon goed, ook de echte vader des moties, de heer 
Breedveld had zijn huiswerk heus al grondig gedaan. Sowieso ken ik zijn moties als goed en gedegen, 
ze zijn tot nu toe nog altijd aangenomen en door het terugtrekken door het CDA van deze motie blijft 
zijn record nog clean ook. Helaas is het ook niet verrassend dat uit de fact check de woorden van de 
wethouder Lok blijkt, dat de woorden van wethouder Lok inderdaad niet waar blijken te zijn. Het is 
heel jammer dat de heer Lok beweerde dat alle ondernemers tegen onze motie zouden zijn. Zoals 
gezegd 103 van de 106 ondernemers die wij hebben gesproken zijn wel degelijk voor deze motie. Ik 
snap dat wethouder Lok niet altijd tijd heeft voor zo’n uitgebreid marktonderzoek maar we moeten er 
als raad toch wel vanuit kunnen gaat dat de wethouder de waarheid spreekt als hij iets zegt, want als 
we dat niet meer kunnen is het einde zoek. En waarom heeft de wethouder dit nu gezegd? Het was 
niet eens nodig geweest de motie zou het onder coalitiedwang ook niet gehaald hebben als de 
wethouder slechts een liedje over bloemetjes en bijtjes zou hebben gezongen. Nu was ik al enige 
weken erg benieuwd naar wat wethouder Lok ook zou gaan antwoorden. En de enige motivatie die ik 
wethouder Lok nu hoor geven om zijn uitspraken achteraf te legitimeren is een kromme. Algemene 
opvattingen over parkeren tijdens een participatieavond zijn niet één op één toe te passen op onze 
motie. Deze motie heeft namelijk een uniek punt, het betreft een proef. Een tijdelijke proef, een 
tijdelijke geste, juist gedurende de verbouwingen van de Nieuwe Markt. En met de uitspraken, met de 
uitspraken van wethouder Lok die eerste avond en vanavond weer neemt hij minstens 103 
ondernemers totaal niet serieus. Het debat over onze parkeermotie is zoals de heer Yap ook al zei 
niet eerlijk gevoerd, niet op de juiste argumenten. D66 blijft teleurgesteld. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT:  Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in de vorige raadsperiode elkaar 
flink van langs gegeven zo nu en dan en zeker in de raadsperiode  daarvoor. Maar volgens mij is in de 
zes jaren die ik probeer te benoemen ondanks de emotie er toch altijd een poging geweest van de 
collega’s hier in de raad om bij feiten te blijven en tuurlijk overdrijf je soms en een beetje op de man 
spelen dat zit in raadszalen, bij de ene fractie wat meer als bij de ander. Maar, voorzitter, als er nu 
antwoorden gevraagd worden aan het college en er wordt niet inhoudelijk op die antwoorden 
ingegaan namelijk de vraag is in feite klopt het nu wat het college zegt wat er in die 
participatiebijeenkomsten besproken is. Als dat niet klopt, als dat niet zo besproken is dan hebben we 
hier een politiek probleem. Maar dat was wel de informatie van het college op de avond dat het debat 
plaatsvond… 
 
De VOORZITTER: De heer YAP. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: En als je nu zegt, voorzitter, dat je toen verkeerd geïnformeerd bent dan 
moet je niet gaan refereren naar een enquête die je daarna gehouden hebt.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
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De heer YAP: Nee, voorzitter, ik denk dat de heer Van den Beemt van de VVD ook dat verhaal niet 
helemaal juist schetst, want uiteraard hebben wij ons ook laten informeren door Collectief Roosendaal 
van spreken jullie met het college over het parkeerplan of over dit soort voorbeelden als gratis 
parkeren. En bent u eerste vraag bent u bekend met het standpunt van Collectief Roosendaal over, 
over dit initiatief of over het algemeen gratis parkeren in de binnenstad.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dit is nou precies wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Er wordt 
al van te voren besloten wie aan het woord is die liegt. Ik heb helemaal niet gezegd wat er in de 
participatiebijeenkomsten besproken is. Ik zeg alleen als de wethouder daar een verkeerd beeld van 
heeft geschetst dat we een probleem hebben. Maar er is niemand van uw kant zojuist op die uitspraak 
ingegaan. Dan komt u nu ineens mee, maar u heeft juist uw termijn gehad. En dat vind ik dus het 
bijzondere voorzitter, er is van te voren hier deze zaal binnengekomen met een mentaliteit van er is 
gelogen maakt niet uit wat het antwoord is en daar blijven we bij en we gaan gewoon volledig voorbij 
aan de antwoorden. Ik vind de politieke discussie als deze altijd interessant, want waar zit het hem 
nou. Want er zijn natuurlijk twee verhalen die ontzettend langs elkaar lopen. Aan de ene kant zeggen 
ondernemers dat ze iets willen en even later zeggen ondernemers dezelfde, anderen ik weet het niet, 
dat ze iets anders willen. Dat is interessant. Maar daar kun je niet degene op afrekenen die tussen die 
twee momenten in vertelt wat er besproken is, dacht ik.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dan zal ik daar in mijn nog eens op ingaan over, over het verwijt dat wij daar 
niet op in zijn gegaan naar aanleiding ten aanzien van, van die antwoorden van de heer Lok. Maar 
allereerst nog een tweede vraag dan, was u zelf bij die participatiebijeenkomst?  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, vanuit mijn fractie was bij de participatiebijeenkomst die niet de 
21

e
 maar de 20

e
 was van januari. Voorzitter, dat punt is opgehelderd, in de tweede termijn krijgen we 

alsnog een inhoudelijke reactie begrijp ik dat is mooi, daar zijn wij erg gelukkig mee. En verder ja het 
is maar een goed bedoeld advies, maar de nieuwsbrief stond ook vol met adviezen dus waarom zou ik 
er geen mogen geven. In de politiek zijn er twee dingen die je niet zo snel doet de één is hier 
vanachter de microfoon of in de pers zeggen die meneer of die mevrouw liegt. En de ander is je aan 
bemoeien tegen interne problemen van een collega-fractie in de raad. Wij proberen beide niet te doen. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even naar anderen in eerste termijn. Niemand vergeten of 
over het hoofd gezien? Is in deze termijn niet het geval. Wethouder? 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Het doet me een groot genoegen dat de heer Hertogh van de 
VLP toch één keer in zijn leven een inspirerende ervaring heeft gekregen zoals hij dat zelf benoemde. 
Het is nooit te laat om dat een keer te hebben en dat heeft u dan ook gehad. Mooi en daar laten we 
het dan ook maar bij. Ja, ook nu zijn er partijen die hele stoere woorden uiten, maar ik blijf zeggen 
zoals de heer Van den Beemt ook citeert u gaat ook op geen enkele manier in op de antwoorden en 
dat kan ook niet want u was niet bij de participatie aanwezig. Het enige wat ik heb gedaan in de 
bewuste raadsvergadering is weergegeven wat tijdens de participatie is gezegd en het is wel bijzonder 
dat u daar een mening over heeft, maar u was er niet bij. Ik zou me schamen om dan iets te zeggen 
waar ik niet bij was, maar blijkbaar kunt u dat zonder enige schroom, misschien is dat de nieuwe 
teneur van politiek voeren maar dan gaan we dat anders doen.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik maak daar wel een beetje bezwaar tegen, want de wethouder doet het 
weer voor dat je per se bij een bijeenkomst moet zijn om de mening van een bepaalde groep in dit 
geval ondernemers binnenstad moet verwoorden, dat is natuurlijk volstrekte onzin want ook vanuit 
onze fractie zijn er mensen geweest, niet de twee fractieleden maar wel vanuit onze steungroep die 
daarbij aanwezig zijn. Dus ik vind dat een beetje onzin om hier nogmaals zo naar voren te brengen. 
Want wij dienen lichtvaardig als PvdA nooit een motie in, dus ik mag u vragen in ieder geval dat de 
wethouder die woorden terugneemt. En daarnaast ten tweede het gaat erbij om de woorden die u in 
de raadsvergadering heeft gebruikt. U heeft een aantal, ja ik kan die, ik kan die quotes weer, die 
citaten weer letterlijk opnoemen maar u nuanceert het nu vanavond pas voor de eerste keer rondom 
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die participatiebijeenkomst, rondom de 30 ondernemers die u heeft gesproken. Maar ik denk dat de 
gehele gemeenteraad in die raadsvergadering, we hebben daar partijen ook niet over gehoord, zich 
niet hebben laten leiden door de inbreng van die 30 ondernemers en die participatiebijeenkomsten 
maar puur ook op basis van het feit dat het natuurlijk breder gaat. U laat zich toch niet alleen door 30 
ondernemers informeren en dan stellig zeggen, de quotes die u naar voren heeft gebracht dat 
ondernemers, of bezoekers na 55 minuten de binnenstad uit rennen, dat is toch onzin. Wij hebben  
Collectief Roosendaal gesproken die hebben gezegd op die participatiebijeenkomsten hebben we het 
gehad over gratis parkeren, gemeente legt op ons bord dan zou u de kosten moeten dragen. Dan zegt 
Collectief Roosendaal, dan zegt ondernemend Roosendaal dat doen wij niet want dat kunnen wij niet 
dragen. Dus dat is ook op die bijeenkomsten besproken en ik constateer alleen maar dat dan 
wethouder Lok vanavond weer niet volledig is.  
 
De VOORZITTER: Voordat de wethouder het woord krijgt even op uw vraag. De voorzitter let altijd in 
de raadsvergadering op onwelvoeglijke beledigende woorden, termen. Die heb ik van de wethouder 
niet gehoord dus ik zal ook niet vragen om die woorden terug, terug te nemen even los wat de 
persoonlijke waardering is van woordgebruik maar dat is iets anders dan wanneer iets onwelvoeglijk is 
op grond waarvan je de woorden wel kunt terugnemen en het ook kunt schrappen, moet schrappen uit 
de notulen dat is niet, niet aan de orde dus dat zal ik de wethouder niet vragen gelet op die toetssteen 
zoals ik u die zojuist heb geschetst. Wethouder. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ja u zegt dat u door de peilingen verrast bent en verbaasd, dan 
bent u volgens mij echt de enige in deze stad maar waarschijnlijk in heel Nederland als je aan iemand 
in Nederland vraagt wil je iets gratis dan zegt volgens mij niemand echt nee. En dat is wat u heeft 
gevraagd en daar verbindt u een heel verhaal aan. En u zegt het overigens zelf gratis bestaat niet het 
kost geld, maar het maakt die ondernemers natuurlijk niet uit dat een ander het betaalt en blijkbaar u 
ook niet.  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Voorzitter, dank u wel. Kan de wethouder misschien specificeren wij hij bedoelt 
met u zegt dat u niet verrast bent, want mijn woorden waren D66 vindt de uitkomsten van de 
gezamenlijke fact check niet verrassend.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Meneer Yap was degene die dat vertelde, hij was verrast door de peiling. Maar u zit 
toch in deze zelfde vergadering, u hoort toch ook hetzelfde als ik hoor of niet.  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Is het, meneer de voorzitter, is het nu zo erg om gewoon even een naam te 
noemen als de wethouder meerdere partijen ogenschijnlijk aanspreekt als hij zegt van “u zegt” dan 
kan niemand volgens mij in de zaal noch thuis begrijpen wie hij bedoelt. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Meneer Raggers van D66 en die blijft nog steeds volharden in dat woorden niet waar 
zijn, ja ik blijf het ten ene malen ontkennen. Ik heb geciteerd uit de wat uit de 
participatiebijeenkomsten is gezegd en wat daar is gezegd en die waren absoluut waar maar u kunt 
het niet controleren maar heeft er toch een mening over, dat vind ik altijd wel heel mooi maar dat is 
blijkbaar de nieuwe manier van politiek voeren. En dat mag als u dat graag wilt. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
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De heer YAP: Hoe komt de wethouder er nou bij dat wij de gedeelde meningen en opvattingen op die 
participatiebijeenkomsten niet kunnen controleren?  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Omdat u er niet bij was. 
 
De heer YAP: Voorzitter, nogmaals is de wethouder van mening dat je overal bij moet zijn om 
informatie te halen. Kan het niet zo zijn dat wij bijvoorbeeld ondernemers hebben bevraagd 
voorafgaand aan het indienen van de motie wat daar is besproken. 
 
De heer LOK: Alles kan. 
 
De heer YAP: Dus, voorzitter, hoeft u niet, hoeft iemand daar dus niet bij te zijn om die informatie die 
daar is besproken te weten te komen.  
 
De heer YAP: Ja dat moet u wel, want als u iemand anders bevraagd had u het beter zelf kunnen 
horen, want dan kan ik u nu vertellen de bron die u dan heeft geraadpleegd heeft u niet de waarheid 
meegegeven, dat is dan de conclusie. Dus uw bron is wat bijzonder. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij concludeert de wethouder nu dat 103 
bronnen hebben gelogen. Ik vind het apart wat hij zegt dat als je er niet bij bent geweest dat je geen 
mening mag hebben. Volgens mij is een deel van onze politiek juist dat we de gemeente intrekken en 
dat we luisteren naar onze inwoners en daar is als wij als politici 35 politici onze gemeente intrekken, 
dan is de wethouder daar niet altijd bij. Dus als wij nu een proef doen met vier partijen en we vragen 
106 ondernemers dan is wethouder Lok daar niet bij en dan is het dan geen waarheid meer. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: In de participatie hebben we niet gewacht of iemand iets gratis wil. En nogmaals ik blijf 
betogen je kunt aan iedere bewoner iedere peiling doen en als je vraagt of die iets gratis wil haalt u 
bijna een score van 100%. Maar de vraag is of u dan de reële vraag stelt, dat is één. En dat kan me 
niet zoveel schelen. Maar u doet buitengewoon stoere uitdrukkingen over liegen en dat is pertinent 
onwaar er zijn raadsleden in deze zaal die erbij waren en die kunnen u dat bekennen datgene wat 
daar is gezegd is echt hetzelfde als wat ik heb gezegd. Dus ja roepen of stoere woorden gebruiken 
dat het niet waar is en onjuist. U bent onjuist en onwaar.  
 
De VOORZITTER: Oké, voordat ik naar de tweede termijn ga ik doe niet… Ja, de heer Raggers? 
 
De heer RAGGERS: Ik heb nog geen antwoord gehoord meneer de voorzitter, van de wethouder 
waarom, mijn vraag was waarom de uitspraak op de participatieavond, algemene uitspraak over het 
algemeen parkeerplan ook van toepassing zouden zijn op een specifiek voorstel van een tijdelijke 
proef voor het eerste uur gratis parkeren zolang de Nieuwe Markt open ligt.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Omdat daar dezelfde argumenten bij gelden. Als de participatie mensen tegen gratis 
het eerste uur zijn omdat je mensen dan de stad uit jaagt dan heb je hetzelfde effect als je het eerste 
uur tijdelijk als proef doet. Het effect blijft hetzelfde dan had u moeten komen met het tweede uur. 
 
De VOORZITTER: Oké, wat ik net wilde zeggen voordat we in de tweede termijn komen en los doet 
niet af aan mijn opmerkingen over welvoeglijkheid of niet-welvoeglijkheid dat is niet aan de orde, maar 
er ontstaat een zekere grimmigheid in het debat wat niet nodig is. Wat niet nodig is en ik wil ook de 
wethouder en iedereen oproepen om ook een beetje aan de sfeer te denken, dan kan het debat en 
dat moet ook op het scherpst van de snede worden gevoerd natuurlijk, daar is een raadszaal voor. 
Maar er is een grimmigheid die niet nodig is en wat jammer is omdat het dan wat af-, wegloopt van de 
inhoud van de interpellatie. Ik ga even naar de tweede termijn van de zijde van u raad die in de eerste 
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termijn het woord nog niet hebben gevoerd maar dat nu wel willen. Is daar behoefte aan? Mevrouw 
Koenraad noteer ik als nieuwe spreekster. Anderen nog van u anders dan de eerste termijn, dan kom 
ik zo bij u terug. Nee? Dan is het woord aan mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD:  Voorzitter, ja GroenLinks heeft zeer geïnteresseerd geluisterd en geprobeerd 
te horen wat er aan de hand is. En GroenLinks heeft bedacht dat het eigenlijk zo is dat als je twee 
verschillende vragen stelt dat je dan ook twee verschillende antwoorden krijgt. Er zijn twee punten 
gemaakt één door de VVD die zegt je kunt dat een wethouder niet verwijten als je in die tussentijd dan 
informatie geeft en er is een vraag voor en een vraag na dan kan je dat niet beoordelen op de 
wethouder. Het andere punt van D66 was inderdaad van dat de situatie totaal anders was in de vraag, 
je stelt in het algemeen een vraag over gratis parkeren waarbij de kosten anders verdeeld zijn. En in 
de tweede situatie vraag je naar een pilot. Wilt u een pilot of wilt u een proef. Daarmee krijg je twee 
verschillende vragen dus ook twee verschillende antwoorden. Dat zijn dan ook twee waarheden of 
twee onwaarheden net hoe je het bekijkt. Ik denk wel dat het de uitdaging is voor de interpellanten en 
de wethouder samen om toch nader tot elkaar te komen in dit verhaal, want ik ben bang dat als dit 
tegenover elkaar blijft staan dat je dan dus een onwerkbare situatie krijgt. Dus ik ben heel benieuwd 
naar wat er in de tweede termijn nog gaat gebeuren. Dat was het.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Anderen nog van u raad een tweede termijn 
anders dan de eerste termijn? Niet? Dan loop ik even de sprekers af in de eerste termijn. De heer 
Hertogh tweede termijn? Ja, dat is het geval. Ja, het is overigens 23.00 uur maar we maken dit af. 
Oké. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Ja en een inspirerende ervaring. Klopt. Die heb ik ook 
acht jaar lang meegemaakt en gehad bij de VVD, bij Albert Heijn liep het wat anders en toen was de 
inspiratie over, maar ook daar heb ik het acht jaar. En nu was het maar een paar weken maar goed 
het moet wel gezegd worden vind ik. Voorzitter, we spreken hier ook namens de VLP en ook namens 
de andere partijen, want Nieuwe Democraten hebben gewoon de toezegging gegeven van wij staan 
volledig achter de voorstellen en wij doen overal aan mee. Moeten wel zeggen dat we in de fractie van 
de VLP dit besproken hebben en wij unaniem van oordeel zijn dat er maar één mogelijkheid is en dat 
het op zijn plaats is en dat is een motie van wantrouwen. En ik heb zelf in mijn fractie maar ik ben 
geen fractievoorzitter, gezegd dat moeten we niet doen. Wij gaan bij de andere partijen voorstellen om 
een motie van afkeuring en we weten het, het was volledig onwaar en grotendeels onwaar en die 
participatieavond of het nou 21 januari was of de 20

e
, in ieder geval die mevrouw die ik gesproken heb 

en die er was die stelde eigenlijk niets voor dus daar hecht ik ook geen enkele waarde aan. Maar 
waarom een motie van afkeuring, voorzitter, we zijn allemaal gekozen en we hebben allemaal de eed 
afgelegd of de belofte. En waarom? Om onze functie optimaal als raadslid uit te voeren. En wanneer 
een wethouder en van welke partij dan ook de raad onjuist informeert dan staat daar een sanctie op 
zo hoort dat. En als je nou straks tegen die motie die je in gaat dienen gaat stemmen prima, moet je 
zelf weten, maar dan bent  u geen echt gemeenteraadslid meer, want dan gaat u toestemming geven 
dat de wethouders de raad steeds onjuist, onvolledig of ontijdig mogen informeren. Nou dat kan dus 
niet en vandaar dat ik namens de drie partijen de motie van afkeuring in wil dienen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 16 juni 2016, 
gehoord hebbende de beraadslagingen tijdens het interpellatiedebat over de reactie van 
portefeuillehouder, wethouder Lok op de voorgestelde motie om als proef het 1

e
 uur gratis te parkeren 

mogelijk te maken in de parkeergarage Nieuwe Markt. Besluit, zijn afkeuring uit te spreken over de 
wijze waarop het college van B en W verantwoordelijk wethouder Lok in het bijzonder in dit dossier 
heeft gehandeld en gaat over tot de orde van de dag. De VLP- John Hertogh, D66 - Alex Raggers, 
Partij van de Arbeid - Michael Yap. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en is en heet “Motie van afkeuring”, maakt 
onderdeel uit van de, van de beraadslaging. Ik loop even nog de sprekers af in eerste termijn. Zoek ik 
even mijn papiertje. De heer Yap nog behoefte aan tweede… Dat is het geval. Ga uw gang.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de VVD daagde de indieners van het interpellatieverzoek nog uit om dan 
ook inhoudelijk in te gaan op de antwoorden van de wethouder op de negen vragen. Enerzijds lastig 
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omdat hij, omdat de wethouder ook weer niet ingaat op alle vragen. Maar goed. Als ik ze even 
langsloop, voorzitter, opvraag 1 daar deelt de wethouder onze mening… 
 
De VOORZITTER: Ja, misschien nu een interruptie op hetgeen de heer Yap zojuist zei dan is dat 
voordat u uw betoog vervolgt. De heer Van den Beemt. Een vraag? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u, voorzitter. Ik vind het woord uitdagen een beetje overtrokken. 
Ik wil gewoon graag weten wat u vindt van wat het college vertelt heeft en ik hoef niet een 
beschouwing van u op al die antwoorden.  Maar u zegt het college heeft onwaarheid gesproken, de 
wethouder spreekt over wat er op die participatiebijeenkomsten te berde gebracht is. De rest 
interesseert me niet zo vreselijk. Maar u zegt hij liegt, nou dus op dat specifieke punt daarvan ben ik 
benieuwd wat vindt u dan van wat er op de participatie gebeurd is. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, overigens hebben, heeft de PvdA-fractie dat niet in de mond genomen dat 
de wethouder liegt. De PvdA-fractie staat achter de opmerkingen die in de nieuwsbrief staat genoteerd 
en daarmee is het zo dat er drie stellingen waarvan er twee volledig onwaar waren vanuit de 
wethouders perspectief en de andere grotendeels onwaar, dus liegen voorzitter dat hebben wij niet in 
de mond genomen als PvdA-fractie. Maar wat, wat, wat de VVD dus wil horen geen beschouwing op 
de antwoorden op de negen vragen. Wat van belang is hierbij is dat de wethouder en daar ging het 
om nogmaals in die raadsvergadering op 26 mei 2016 uitspraken deed over wat de ondernemers 
willen, waarmee hij ook de suggestie hier in deze gemeenteraad deed dat dat ook het standpunt was 
van ondernemend Roosendaal in deze binnenstad. En wij hebben ook geluisterd naar de personen 
die bij die participatiebijeenkomst zijn geweest en wij hebben ook geluisterd naar onder meer de 
inbreng van Collectief Roosendaal en ja nogmaals, voorzitter, dan kunnen wij als PvdA-fractie één 
conclusie trekken zij waren wel voorstander van het eerste uur gratis parkeren. Waar het verschil in zit 
is inderdaad hoe je het brengt als ondernemers en dat heb ik in de interruptie ook aan u proberen 
duidelijk te maken is dat de ondernemers natuurlijk aangaven op antwoord van de gemeente ja dan 
moeten ondernemers die kosten gaan dragen. Ja dan zeggen de ondernemers dat wordt lastig en laat 
maar zitten het gratis parkeren. Voorzitter, dus dat als reactie op de VVD. Ten aanzien van die 
opmerking van de wethouder en daar is ook het grootste bezwaar voor de PvdA-fractie dat alles wordt 
opgehangen aan die participatiebijeenkomst. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Vooraf laat je je als 
raad goed informeren. We menen ook dat een wethouder dat zou moeten behoren te doen en wij 
kunnen alleen maar constateren dat deze wethouder dat met die stelligheid van 26 mei 2016 onjuist 
aan de raad heeft voorgespiegeld. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk naar de heer Raggers voor uw tweede termijn. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Goed D66 weet nu ook hoe wethouder Lok zich verweert. 
Na ik gok 36 keer is mij duidelijk dat de informatie vanuit de wethouder kwam vanuit de 
participatieavond. En nee daar was ik inderdaad niet persoonlijk aanwezig, daarin heeft de wethouder 
Lok gelijk. Toch jammer dat hij die informatie pas vanavond met ons deelt hoe hij aan zijn informatie 
kwam waarom ondernemers het niet zouden willen. En ik ben het oneens met de beantwoording van 
hoe algemene informatie van die avond van toepassing zou zijn op onze motie. Hoe dan ook het 
belangrijkste is voor mij dat hij die informatie die avond had moeten delen voor een eerlijker debat. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Van den Beemt. Tweede termijn.   
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Eerst even richting Partij van de Arbeid, ja ik zei 
zojuist u zei liegt u heeft dat zelf uitgelegd nee dat was absoluut niet de Partij van de Arbeid, excuus 
daarvoor als u daardoor beledigd bent u heeft dat absoluut niet in de mond genomen dat woord, dat 
waren anderen. Voorzitter op 26 mei is er een debat geweest een debat rondom een motie die op tafel 
is gekomen op 26 mei. Vervolgens wordt in het debat door het college aangegeven nou volgens onze 
informatie willen mensen dit niet. Dit dat is dus iets wat pas op 26 mei hier in deze zaal voor het eerst 
aan de orde is gekomen. En dan zegt u nu dat als je dat baseert op participatie dat dat niet genoeg is 
en dat vind ik dus ingewikkeld, want u heeft toen in het debat uitgebreid de kans gekregen om te 
vragen nou dat is interessant wethouder dat u dat zegt maar waar haalt u dat vandaan want deze 
motie komt nu pas op tafel. Heeft u gister al een onderzoek gedaan op de Nieuwe Markt onder 
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ondernemers over een motie die nu pas tevoorschijn komt? Nee, dat heeft u niet gevraagd. U heeft 
het niet gevraagd. U vraagt niet door. U wilt uw zin krijgen en als het antwoord u niet aanstaat dan 
wacht u tot de vergadering voorbij is en daarna gaat u thuis boos doen en gaat u een plan bedenken. 
Nou dat kan, wij maken fouten, u maakt fouten, iedereen hier maakt fouten. Maar de VVD vindt dat als 
je zegt dat een wethouder liegt dat je dan wel moet spreken over de leugen en wat is de leugen. Ik 
begrijp het niet, voorzitter. De wethouder geeft aan bij de participatiebijeenkomst is gesproken over 
het parkeren daar is dit en dit gezegd. Niemand van u ontkent dat. Die hele discussie over wie er bij 
participatie is vind ik volstrekt niet relevant. Toevallig was daar iemand van onze factie aanwezig, 
maar dat had ook niet zo kunnen zijn, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat erom dat mensen hier 
met participatie meewerken aan het beleid van het college. We hebben het bij het vorige agendapunt 
juist over gehad. Als u nu zegt vanavond we denken dat de participatie beter moet, nou prima dan 
gaan we daarover praten. Twee van u zitten ook in de Commissie waar dat aan de orde kan komen. 
Voorzitter, nogmaals iedereen kan zijn eigen opvatting hebben daar zitten wij absoluut niet mee. 
Wees alleen een beetje voorzichtig, dat is onze vraag, wees nou eens een beetje voorzichtig met een 
bewering in de zaal uiten vooraf al 100% vooringenomen het woord gaan voeren, in de krant laten 
zetten dat mensen liegen en dan niet op de leugen ingaan. Dat vinden we jammer. Er was ooit een tijd 
dat D66 zichzelf erop beroepte het redelijk alternatief te zijn. Ik vind u niet redelijk. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Nee, die uitingen van instemming of afkeuring doe dat straks beneden. Anderen 
nog van u raad die het woord nog wensen of? Dan nog even kort een laatste beschouwing van de 
zijde van de wethouder. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, ja heel kort. Ik deel uw opvatting dat de grimmigheid niet nodig zou moeten 
zijn, maar ik blijf me ook verweren tegen onjuiste en onware beweringen van sommige raadsleden. En 
dan zal het misschien grimmig worden maar dat is dan hun probleem. Ik deel de mening van mevrouw 
Koenraad buitengewoon, dat er twee verschillende vragen waren waar nu twee verschillende 
antwoorden op zijn en er zijn dan partijen die dat proberen aan elkaar te linken. En uw oproep om 
nader tot elkaar te komen heeft in ieder geval bij de indieners niet geleid tot enige beweging kunnen 
we dan constateren, maar het zij zo. Ja, ik zou bijna vragen wat is nou het verschil tussen onwaar en 
liegen. Dat is een ander woord maar dat is kun je volgens mij een hele exegeze over loslaten, dus 
eigenlijk vindt u het toch, maar u durft enkel niet meer het woord niet meer te gebruiken. En ik blijf 
beweren dat het niet zo was. In de participatie was dat de opvatting van de meerderheid op dat 
moment en dat er ondernemers weken later van mening zouden veranderen als dat zo zou zijn, dat 
kan. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. En zoals de heer Van den Beemt terecht opmerkt op de 
motie die u indiende was het mijn laatste informatie dat die ondernemers daar niet in geïnteresseerd 
waren. Ja, dat u dan uw wijsheid haalt bij een peiling achteraf, ja dat was zo’n spreekwoord achteraf 
kijk je een koe in zijn kont. Dat is altijd heel makkelijk dingen beweren als je iets niet weet aan de 
voorkant maar wel een stem, een mening hebt op de achterkant. En meneer Yap zegt buitengewoon 
dat is wel een mooie zin als je ondernemers opdraagt dat ze het zelf moeten betalen vinden ze lastig. 
Ja, maar u gaat in de peiling vragen of ze het gratis willen. Ja, daar is nooit iemand tegen. Dus ja u 
vergelijkt appels met peren maar het is uw goed recht als u dat zo wilt doen moet u dat doen. Dank u 
wel.   
 
De VOORZITTER: Goed, ik geloof dat op inhoud alles gewisseld is ik hoor ook wat herhalingen in 
betogen. Het is ook al laat. Er ligt een motie, de motie nummer 5, de motie… De heer Hertogh? Ja, u 
wilt een…? 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, dank u wel. Voordat u de motie in stemming brengt wil ik graag 
een hoofdelijke stemming aanvragen. 
 
De VOORZITTER: Ja, bij deze, bij deze uiteraard toegestaan. Dan gaan wij dat doen. Dan gaan wij 
een nummertje, dan moet ik zo’n dingetje trekken. Nummertje? Ik kom uit bij nummer 12. En dat is 
mevrouw Frijters. Dan gaan wij zo doen dat dat allemaal wordt opgeroepen of opgedragen en dan 
zegt u luid en duidelijk “voor” of “tegen”. Mocht het nog zijn dat één uwer op individueel niveau nog 
een stemverklaring wil afleggen ik lok u daartoe niet uit er is genoeg gewisseld dunkt mij maar dan 
komt dat recht u uiteraard toe geeft u dat dan even aan maar anders is het voor of tegen. Mevrouw 
Frijters. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Tegen. 
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De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIELS: Tegen, sorry, tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voor. 
  
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heumen. 
 
De heer HEUMEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Janssen.  
 
De heer JANSSEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Tegen. 
  
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Matthijssen. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Als echt raadslid tegen.  
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Niehot. 
 
De heer NIEHOT: Tegen.  
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer… mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Oudhof… Mevrouw Oudhof. Pardon. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP legt ook een stemverklaring af. De SP zal tegen deze motie 
stemmen. De context wanneer dat de opmerkingen gemaakt zijn over wat de ondernemers willen is 
duidelijk gemaakt door de heer Lok, dat betekent wel dat er nu twee verhalen naast elkaar staan. Het 
was handiger geweest om op dat moment dat die opmerking gemaakt was ook te zeggen wat hij 
inhoudelijk ook in hield. En ik ben tegen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Voor.  
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Aygün. 
 
De heer AYGÜN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen.  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Voor. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan tellen.   
 
Mevrouw VAN STRAATEN: 7 voor en 22 tegen.  
 
De VOORZITTER: Met 7 voor en 22 tegen is de motie verworpen. 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dames en heren, niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.19 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
23 juni 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


