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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 
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4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
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1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen. Het is 19.30 uur en 
daarmee is de raadsvergadering geopend. Ik meld afwezig vanavond de heer Mol, de heer Van 
Broekhoven zal waarschijnlijk de vergadering iets eerder verlaten. En de heer Matthijssen komt iets 
later in ons midden. En voor het overige heb ik geen berichten van aan- of afwezigheid. Maar er zullen 
misschien nog wat leden komen. Goed. Dan zou ik voordat ik naar agendapunt 2 het vaststellen van 
de raadsagenda ga even kort het woord willen geven aan de heer Goossens, want die heeft ons iets 
te melden wat relatie heeft met hetgeen hier voor of op de collegetafel staat. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter, zoals u aan de Brabantse Dorpen Derby trofee kunt zien 
leeft Nispen een beetje in een roze wolk deze week. Er is massaal gestemd voor de Dorpen Derby. 
67% van de stemmen was zelfs op Nispen, dat hadden we eigenlijk nooit verwacht. Nispen wil graag 
iedereen in Roosendaal bedanken die meegeholpen heeft. En ook dank aan iedereen op het 
stadskantoor ook daar is massaal promotie gemaakt en is er gestemd. Een bijzonder woord van dank 
ook aan de collega raadsleden en het college. Velen hebben de oproep om te stemmen 
doorgezonden in hun netwerk, hebben zelf gestemd of felicitaties gestuurd. Het doet ons goed om te 
zien dat bij zo’n project iedereen zich met hart en ziel inzet. En voorzitter om ook de feestvreugde een 
beetje samen te delen en aangezien Nispen een “heerlijckheid” is zal er straks bij de koffie een heerlijk 
stukje Nispense kerststol geserveerd worden. Nogmaals bedankt. 
 
De VOORZITTER: Laat de koffie maar komen. Ja, zeer bedankt en uiteraard namens ons allen aan 
de “heerlijckheid” ons aller felicitaties. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de agenda, kan die zo voor vanavond? Dat is het geval. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 3 en 10 december 2015  
De VOORZITTER: Agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergaderingen van 3 en 
10 december jongstleden. Bij de griffie zijn geen voorstellen tot wijziging binnengekomen. Mag ik 
concluderen dat u met beide besluitenlijsten kunt instemmen? Dat is het geval. 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Ik behandel ze even in volgorde zoals ze bij de stukken zitten. Ten eerste de 
fractie van de VLP inzake de toekenning afwijzing subsidies sport, recreatie, cultuur. Ja, de heer 
Brouwers? 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, dank voor de beantwoording van de vragen over de toekenning 
afwijzing subsidies sport, cultuur en recreatie 2016. Uit de beantwoording blijkt dat voor 2016 een 17-
tal verenigingen geen subsidie konden krijgen, terwijl ze wel voldoen aan de criteria van 70 punten en 
meer. Voor de VLP en Roosendaalse Lijst een ongewenste situatie dat verenigingen worden 
uitgenodigd subsidie aan te vragen en moeten constateren dat zij dan afgewezen worden omdat het 
geld op is. Dit heeft erin geresulteerd dat we samen met collega de heer De Regt een rondje langs 
alle fracties hebben gemaakt hoe zij hier tegenaan kijken. Voorzitter, wij verzoeken u dit vraagstuk op 
de agenda van de Commissie in januari 2016 te plaatsen, zodat we met elkaar in debat kunnen gaan 
over onder meer de spel- en beleidsregels voor deze subsidies. Tevens wil de VLP en de 
Roosendaalse Lijst deze avond benutten om een motie aan te kondigen in de raadsvergadering van 
januari om de verenigingen die nu buiten de boot vallen, zijn gevallen voor een bedrag van 50.000 
euro alsnog te honoreren ten behoeve van de maatschappelijke activiteiten in stad en dorp. Deze 
motie wordt op voorhand mede ingediend door de SP, VVD, Partij van de Arbeid, CDA, Partij 
Verhoeven en D66. Voorzitter, voor wat betreft het afwijzen van de subsidie voor de Nationale 
Jeugdronde vindt het VLP het vreemd dat bij de aanvraag van de Jeugdronde niet is gekeken naar de 
status van het evenement en wat dit voor de stad en haar bewoners betekent. Jaarlijks wordt de 
organisatie door wethouders en gemeentebestuur geprezen om haar evenement, uitstraling, omgaan 
met  430 kinderen en de inzet van ruim 100 vrijwilligers gedurende de week en dat het 
gemeentebestuur er trots op is zo’n evenement binnen haar stad te hebben. Voorzitter, ik hoop dat het 
college zich deze woorden goed herinnert en onthoudt als het bezwaarschrift van de Nationale 
Jeugdronde u onder ogen komt. Dank u wel. 
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De VOORZITER: Dank u wel. Ik destilleer hier één vraag uit meer in de procedure zin dat de 
Agendacommissie gehoord heeft uw verzoek om dit te plaatsen. Ik zie de heer Gabriëls al knikken, in 
de Commissievergadering en waar dan moties worden voorbereid en ingediend. Ja, dat zien we in 
januari.  
 
De heer BROUWERS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Akkoord? Ik kijk naar de fractie van de Nieuwe Democraten inzake regulering 
Wietteelt. De heer Schijvenaars, aanvullend? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Wij danken de portefeuillehouder voor de volledige 
tegenstrijdige antwoorden. Er wordt namelijk bij beantwoording van vraag 1 gezegd dat het rapport, 
het gaat over het failliet van het gedogen, daar was een lid van Opstelten van dus we nemen aan dat 
u  van mening bent dat gedogen failliet is. Vervolgens geeft u aan dat de strijd tegen ondermijnende 
criminaliteit zeker kan worden verbeterd met de regulering van de teelt van cannabis. Maar 
tegelijkertijd zegt u van maar niet hier in Roosendaal. Kunt u een verklaring geven waarom u zulke 
tegenstrijdige antwoorden geeft. En dat u eigenlijk zegt van “ja iedereen moet maar doen wat hij wil, 
maar in Roosendaal blijven we gewoon doen wat we altijd al deden en dat is gewoon keihard nee 
zeggen” ondanks alle maatschappelijke problemen die daarmee gepaard gaan. En juist het kernpunt 
van uw eigen beleid, ja ondermijnen van de criminaliteit te gaan bestrijden.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ik ga ervan uit dat u het rapport heeft gelezen, want mijn 
beantwoording is daar volledig mee in lijn. Wat ik bij vraag 2 en 3 heb geantwoord dat u vraagt “wil je 
een experiment starten of weer een coffeeshop openen” en daar antwoord ik dat thans en let op het 
woordje thans daar geen aanleiding toe is, omdat in Roosendaal en in Bergen op Zoom gehoord uw 
praat het nulbeleid is ingevoerd. En het feit dat ik lid ben van een landelijke Werkgroep ontslaat mij 
niet van de verplichting om te denken over een landelijk cannabis beleid, maar daarmee is als dit 
rapport wordt aanvaard niet gezegd dat iedere gemeente in Nederland die nog geen coffeeshop heeft 
of niet meer heeft daardoor min of meer verplicht wordt gesteld om alsnog een coffeeshop te 
beginnen. Dat is en blijft aan u raad en dat is geheel in lijn zoals het hoort en wat ik u heb geantwoord. 
Dus er zit geen licht tussen Niederer als lid van de Werkgroep en Niederer als burgemeester van 
Roosendaal. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij willen dit graag agenderen voor de volgende Commissie. 
 
De VOORZITTER: Ja, weet u, u zou ook het rapport kunnen afwachten als dat door de VNG is 
aanvaard, dan praten we wat zinvoller is m’n tip wat ik even aan u zou willen meegeven. Maar het is 
aan u. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als ik een tip mag teruggeven, voorzitter, regeren is vooruitzien. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat hebben we meer gezien deze week. Goed. Ik ga weer naar de fractie van 
de VLP inzake koopzondagen. Nog behoefte aan een aanvullende vraag? Ja, de heer Hertogh? 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, helaas kunnen we de wethouder niet bedanken voor het antwoorden 
van de vragen, deze waren ronduit teleurstellend. Het fenomeen koopzondagen is niet meer te 
stoppen en vandaar dat wij andere vragen hadden, antwoorden hadden verwacht. Onze vraag voor 
vanavond is waarom heeft u niet een reactie gegeven dat u gaat overleggen over de achterhaalde 15 
koopzondagen met het Roosendaalse Collectief en het vrij parkeren op zondag in de parkeergarages.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, het heeft niet zoveel zin om met Collectief daarover te overleggen, die hebben op 
de Algemene Ledenvergadering die een paar weken geleden is vastgesteld, besproken bedoel ik, de 
nieuwe koopzondagen weer vastgesteld. En dat is in hetzelfde regime als dit. Ondernemers gaan tot 
nog toe nog steeds niet alle zondagen open, dus ja wat dat aangaat verandert er niets ten opzichte 
van hoe het dit jaar is georganiseerd. Collectief heeft wel een enquête uitgestuurd naar de 
ondernemers in de binnenstad is om, is naast het denken over andere openingstijden verschuiven van 
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de openingstijden, koopavond wel of niet. Ja, die enquête die is op zich wel geëindigd maar ik heb 
nog niet de resultaten daarvan gezien. Dus wellicht dat dat straks nieuwe inzichten gaat geven en een 
andere invulling van onze zijde vragen.  
 
De VOORZITTER: Ja, vertel 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, het is toch het grootwinkelbedrijf dat de trend zet hoe jammer ook, 
wanneer die overgaan zal de rest automatisch volgen. Dus wij willen dit agendapunt agenderen voor 
de Commissie. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ik blijf even bij de fractie van de VLP inzake de beantwoording van de vragen 
afwatering Nieuwe Markt. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, nu wel met dank aan de wethouder over het antwoord. Dat is heel 
duidelijk over de drainage. Maar hieraan gekoppeld, voorzitter, was het niet alleen dat de mensen 
natte voeten kregen, maar het gaf ook zeer gevaarlijke situaties op de Nieuwe Markt. Maar ook vanuit 
de kring van de Ouderenbond zijn heel veel klachten gekomen over de nieuwe herinrichting van de 
Nieuwe Markt. En mijn vraag aan de wethouder is, bent u ermee op de hoogte? Want u weet VLP is 
tegen het fietsen op de Nieuwe Markt, maar er zijn nu al een drietal zware ongelukken geweest met 
de fiets. Bent u al op de hoogte van de ontwikkelingen bij de nieuwe herinrichting en gaat u daar toch 
nog specifiek op letten als u straks de werkzaamheden hervat.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, dan moet ik er even iets aan vooraf vertellen, denk ik. Als je kijkt naar de 
groeneilanden nu dan lijkt het of die straks allemaal lager in het wegdek komen. Maar de 
groeneilanden die liggen op het niveau wat straks gehanteerd gaat worden op de Nieuwe Markt. En 
dan is het weer één groot plein met geen kuilen of, of zitkuilen zoals je het bijna zou kunt noemen erin, 
dat is alvast het nieuwe niveau. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik door naar de fractie van de Partij van de Arbeid inzake 
Roosendaal en bijstand. De heer Yap geen aanvullende vraag? De fractie van de SP inzake de 
Mobiliteitsagenda. De heer Van Poppel, Ja? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, één korte vraag. Bij antwoord 4 staat bekeken wordt en of en zo 
ja welke maatregelen worden genomen. De vraag is dan wat is dan het kantelpunt en het criterium en 
het kantelpunt waarop dat wordt beslist. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Eén van de uitgangspunten is of er überhaupt een alternatief is voor het 
landbouwverkeer. En als dat er niet is dan zal het dus niet van de woonstraten kunnen worden 
verwijderd. En als dat er wel is dan kunnen we kijken hoe we het kunnen ontmoedigen en dan zou je 
nog een aantal dingen kunnen doen, met een sluis of zo. Maar we moeten er wel rekening mee 
houden op die weg dat er ook vrachtauto’s rijden om de bevoorrading van de winkels en de bus. Dus 
waar die grote obstakels doorheen moeten kunnen zal al heel snel ook een tractor kunnen, maar 
natuurlijk niet alles want er zijn hele grote bij. Dus het is vooral van belang of er een alternatief is voor 
het landbouwverkeer. 
 
De heer VAN POPPEL: Dan zien we het antwoord op de vraag graag, tenminste op het eindoordeel, 
dan graag tegemoet. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, dank u wel. De fractie van het CDA heeft een vraag gesteld inzake 
huishoudelijke hulp. Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: O. Ik zie, ik heb even die andere vraag voor me die stond eerder 
op mijn iBabs over de afsluiting van de Molenstraat. Dus daar heb ik een aanvullende vraag over. 
Staat er bij u andersom? 
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De VOORZITTER: Ik heb hier…. Ik heb hem bij mij helemaal niet staan.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: O. 
 
De VOORZITTER: Ja, bij u wel? Ja, dan gaat dat voor.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dus pak dan de Molenstraat maar eerst. Ja. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: De Molenstraat, die heb ik daarnet voor me liggen. Allereerst 
hartelijk dank voor de snelle beantwoording van de vragen. Ik heb nog één verhelderende vraag. In de 
vraagstelling gaan wij uit van een afsluiting van 8 dagen zoals ons is ingegeven door een ondernemer 
in de Molenstraat. Ik vraag of u dat kunt bevestigen. En u schrijft terug ja het klopt het is een paar 
dagen. Maar tussen een paar dagen en 8 zit nog een verschil. Dus u zegt die 8 dagen dat klopt niet. Is 
dat juist? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, wat ik hier heb opgeschreven wat we de ondernemer die de sloopmelding heeft 
gedaan heeft gevraagd dat waren twee periodes. De eerste keer 2 dagen omdat die asbest van het, 
van boven moest afhalen. En de tweede periode ging over drie dagen om te slopen en daarna en dat 
zit hem in 11 december heeft hij nog een keer de weg afgesloten omdat die funderingspalen, dus dat 
zijn er 6. Dat is wat wij weten.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Oké, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u. Dan, dan bij uw fractie blijvend de huishoudelijke hulp. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Daar hebben we geen aanvullende vragen over. Wij danken de 
wethouder voor de antwoorden, we zien het ook als zeer positieve berichtgeving over de organisatie 
van de zorg in onze gemeente ook in relatie met het persbericht van vandaag. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan ten slotte in deze ronde de fractie van D66 inzake de brief, 
de vragen Onderhoudt wat je hebt. De heer Raggers, aanvullende? 
 
De heer RAGGERS: Nee, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Geen? Dan is bij deze afgewikkeld de beantwoording van de schriftelijke vragen.  
 
5. A-categorie 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5, agendapunt 5 zijn de hamerstukken en ik 
controleer even of één uwer behoefte heeft aan een stemverklaring bij de voorstellen.   
 
a. Voorstel 56 Afsluiting investeringsbudget stedelijke vernieuwing 3 
De VOORZITTER: We beginnen met agendapunt 5.a inzake de afsluiting investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing 3. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dus 
aanvaard. 
 
b. Voorstel 57 Financiële verordeningen 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b inzake de financiële verordening. Stemverklaring op dit punt 
gewenst? Niet? Aldus aangenomen. 
 
c. Voorstel 58 Procedure begrotingswijzigingen septembercirculaire 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c inzake de procedure begrotingswijzigingen septembercirculaire. 
Wil iemand daar nog iets over zeggen? Dat is niet het geval. Aldus aanvaard.  
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d. Voorstel 59 Actieplan integrale veiligheid 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.d actieplan integrale veiligheid 2016. Wil één uwer daarover een 
stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Voorstel aanvaard.  
 
e. Voorstel 60 Stadsoevers 
De VOORZITTER: En tenslotte agendapunt 5.e inzake Stadsoevers. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Dank u wel, voorzitter. De Nieuwe Democraten zijn akkoord met het 
huidige voorstel van een Stadsoevers light zoals we dat hebben voorgesteld na het afblazen van het 
oorspronkelijke Stadsoevers heavy. Het feit dat hierop ruim 20 miljoen euro is verloren blijven wij zeer 
betreuren maar het toen verkregen gebied en panden kun je onmogelijk laten verpauperen. En 
daarom zijn we ook akkoord met een eenmalige investering van 10 miljoen euro om noodzakelijke 
investeringen te doen zodat het haalbaar en betaalbaar enige ontwikkeling mogelijk wordt. Wij 
snappen dat Stadsoevers nooit geen winst zal kunnen maken en dat van de verloren 20 miljoen nooit 
meer iets terugverdiend gaat worden. Binnen de nu afgesproken kaders zullen wij ontwikkelingen 
nauwgezet blijven volgen. En wij hopen dat daar nu de basis op orde komt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad. Niemand? Dan is het voorstel aanvaard.  
 
6. B-categorie 
De VOORZITTER: Wij gaan naar de bespreekstukken.  
 
a. Voorstel 61 Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I 
De VOORZITTER: Agendapunt 6.a. en dat handelt over het Ondernemersfonds bedrijventerreinen 
Majoppeveld en Borchwerf I. Ik inventariseer even wie van u raad in eerste termijn het woord… O dat 
is al, dat is al genoteerd door de griffie. Geagendeerd voor de eerste termijn hebben de fracties van 
de Roosendaalse Lijst, SP, Nieuwe Democraten en VLP. Dat klopt? Meneer Van Broekhoven? 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nee, voorzitter, wij zien af van een eerste termijn. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat heeft u mij net nog toegefluisterd. Ja. Dan heb ik nu drie fracties staan voor 
de eerste termijn. Ja. Ik begin bij de fractie van de SP, de heer Van der Aa. Ga uw gang. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. De SP is van oordeel dat iedereen zijn voordeel kan 
hebben van een veilige en schone omgeving en een industrieterrein dat uitnodigend werkt voor het 
vestigen van nieuwe ondernemers en bezoekers. Meer bedrijven komt de werkgelegenheid ten goede 
en zal zorgen voor meer banen. De SP staat nog steeds volledig achter deze woorden. En we hadden 
dan ook gehoopt dat ze op het eind van het jaar als iedereen tot bezinning komt in een wereld die toch 
al genoeg ellende kent dit het moment is wat verdraagzamer tegenover elkaar te zijn en dat het toch 
ook niet zo moeilijk zou zijn om in overleg te gaan zodat er meer draagvlak is voor dit fonds. In de 
Commissie hebben wij duidelijk het verzoek gedaan aan de wethouder om een laatste 
bemiddelingspoging te ondernemen. Tijdens diezelfde Commissie is gebleken dat voor ons verzoek 
geen meerderheid is te vinden, daarom zal de SP ook geen amendement of motie indienen. Gezien 
de twee moties, door de VLP en de Nieuwe Democraten ingediend komen bij ons sympathiek over. 
Echter levert het niets op en zou het voor ons alleen maar voor meer onduidelijkheid zorgen. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van der Aa. Vervolgens kijk ik naar de fractie van de Nieuwe 
Democraten, de heer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Wat vreemd Roosendaalse Lijst kondigt aan we 
gaan scherpere kaders stellen en ze doen het niet. SP kondigt aan we gaan een motie indienen ten 
aanzien van uitstel en ze doen het niet. Wat is er toch aan de hand binnen de coalitie mag je niets 
meer zelf vinden? Voorzitter, zoals aangekondigd in de Commissie vinden wij dat er uitstel moet 
komen om het ondernemersfonds smart te maken en om draagvlak te krijgen ook bij de vele 
familiebedrijven op De Meeten. Mocht het uitstel mislukken, waar wij niet van uitgaan, dan pleiten wij 
voor een uitzonderingspositie voor deze familiebedrijven op De Meeten. In ieder geval komt de VLP 
met een voorstel wat wij graag ook willen mee indienen. Het afgelopen politieke jaar is er fors ingezet 
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op participeren en te werken van onderop. Vanavond komt er nog een motie over “de dag van de 
dialoog” het voorliggende ondernemersfonds komt van onderop en dat is goed. Het proces heeft op 
het vlak van de dialoog een nogal eenzijdige benadering gekozen van zenden en als er geen echo 
ontstond was de conclusie dat de ontvanger alles had gehoord, alles had begrepen en het ermee 
eens was. Een echte dialoog evenwel gaat twee kanten uit en dat vereist communiceren met praten, 
met luisteren, openstaan voor elkaars argumenten. En zo’n soort dialoog moet nog gaan plaatsvinden 
en daarom pleiten wij voor uitstel. Het bedrijventerrein De Meeten is in vergelijking met het grote 
Borchwerf I en Majoppeveld wellicht een wat vreemde eend in de bijt. Maar ook vreemde eenden 
hebben recht op een eigen vijver en hun eigen gekwaak. Op De Meeten zitten vooral familiebedrijven 
en ze hebben de afgelopen tijd op overtuigende en onderbouwde wijze duidelijk gemaakt dat zij geen 
behoefte hebben aan het voorgestelde ondernemersfonds zoals nu voorligt. U heeft allemaal de 
stukken van de Werkgroep De Meeten ontvangen en kunnen lezen. Een recent onderzoek waar zij 
naar verwijzen, hebben gedaan, heeft aangetoond dat meer dan 90% tegen is, 90%. Die ook een 
eigen vereniging wil en met 100% zekerheid verzet gaat plegen, ook juridisch. En waarom, waarom 
moeten wij deze familiebedrijven dan dit voorstel opleggen, dwingend opleggen. Wat is het belang om 
deze hard werkende ondernemers extra te belasten voor zaken die ze zelf hebben geregeld of willen 
regelen. Wat voegt het toe en waarom is dit relatief kleine bedrijventerrein zo noodzakelijk voor het 
slagen van het ondernemersfonds Borchwerf en Majoppeveld. Wat is het probleem? En dat vraag ik 
expliciet aan alle leden van de gemeenteraad en ook aan de wethouder. Wat is het probleem als zij er 
buiten blijven? Ook omliggende gebieden als Oostplein, GoStores blijven er buiten of worden zij ook 
gedwongen soms. Het verzet neemt elke dag verder toe en wat is nu hier het voordeel van. Op 
voorspraak van D66 is er recent een voorstel unaniem aangenomen ter ondersteuning van deze 
familiebedrijven. Op welke wijze vragen wij ons af en we vragen het aan u, wordt nu recht gedaan aan 
deze unaniem aangenomen motie. Als dit voor hen ongewenste ondernemersfonds en ik zeg het 
maar even misschien weinig diplomentair of politiek correct door de strot wordt geduwd. Adaptieve 
coaching gaan we ze dat bieden? Voorzitter, laten we nu echt een dialoog gaan voeren en laten we 
elkaar tijd gunnen. Een uitstel van drie maanden is geen enkel probleem, want er moet nog genoeg 
worden voorbereid om het globale activiteitenplan smart te krijgen en om echt draagvlak te krijgen. En 
als we ook echt recht willen doen aan de motie om lokale familiebedrijven extra te ondersteunen dan 
is het nu het uitgelezen moment om te doen wat we hebben afgesproken. Lokale familiebedrijven 
ondersteunen dat willen we toch met die motie van D66 en graag een reactie. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de Nieuwe Democraten spraken net over het standpunt van een aantal 
bedrijven van De Meeten en waarom ze uitgezonderd moeten worden van het Ondernemersfonds, 
reclamebelasting. Wat voegt dan die … <microfoon stond uit, waardoor dit deel niet op band is 
opgenomen>  
  
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, goede vraag. Bij de inspraakreactie van vertegenwoordigers 
van Werkgroep De Meeten is op een vraag van de Nieuwe Democraten van bent u bereid tot overleg 
is een volmondig ja gekomen. Men wil overleg, men wil spreken met elkaar, men wil komen tot een 
beter en een breder draagvlak. Maar gegeven het feit dat het voorstel nu voorligt zoals het voorligt en 
dat is door de Werkgroep De Meeten ook aan hun achterban voorgelegd daarvan zeggen zij, daar 
hebben wij geen behoefte aan. En als ik dan ook eraan toe mag voegen, voorzitter, dat ook de 
wethouder nog zijn huiswerk moet maken, dat ook de initiatiefnemers van het ondernemersfonds ook 
nog hun huiswerk moeten maken, want met elkaar vinden we allemaal dat het activiteitenplan wel heel 
erg globaal is en dat het wel heel erg duur is. Dus kunnen we nog de komende maanden volop aan de 
slag, daar leggen wij niets voor. En dus zou het zomaar kunnen dat die drie maanden goed wordt 
benut en dat de wethouder een actieve rol gaat vervullen en dat we dan mogelijk over drie maanden 
een goed draagvlak is ontstaan.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En als dat niet zo is, voorzitter, dan beslissen we anders. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
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De heer YAP: Dank u wel, voor het antwoord. Maar wat is het doel vanuit de Nieuwe Democraten dan 
om uiteindelijk te komen dat de werkgroep De Meeten of bedrijven vanuit De Meeten uiteindelijk dus 
overstag gaan om toch mee te doen aan een ondernemersfonds of maakt dat voor u niet uit?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij hebben in alle bijdragen die wij hebben gedaan op allerlei 
momenten hebben wij onze kernkritiek verwoord en dat is dat het proces heel slechts is verlopen. En 
als een proces slecht verloopt dan is de uitkomst per definitie ook slecht. Als het proces goed was 
verlopen dan komt er een bepaalde uitkomst uit en dan kunnen wij dat als Nieuwe Democraten ook 
accepteren. Als het hele proces onder leiding van de initiatiefnemers inderdaad echt, echt een dialoog 
had omvat en als de Werkgroep De Meeten overtuigd was geraakt dat dit een goede, goede 
verbeterstap is en ze hadden ook ja gezegd, misschien ook niet allemaal maar ook wel een voldoende 
meerderheid, voorzitter, wie zijn wij dan om te zeggen wij zijn per definitie tegen een 
ondernemersfonds.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap, nog eentje. 
 
De heer YAP: Nog één aanvullend. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer YAP: Of eigenlijk twee aanvullende vragen. Wat is voor u dan voldoende, 50% plus 1 zullen 
we maar zeggen. En twee, wat als er over drie maanden nog steeds geen draagvlak is hoe ziet u dat 
dan? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Met een kleine knipoog wij vonden als een 
meerderheid van 66% vanuit De Meeten er achter staat dat vonden wij dan wel een aardig 
percentage, voorzitter, maar goed 50 plus 1 is natuurlijk gewoon democratisch. En uw laatste vraag 
was? 
 
De heer YAP: En wat als er geen draagvlak is, dan blijft u bij het standpunt dat De Meeten niet mee 
hoeft te doen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou kijk, voorzitter, als we gewoon kijken naar de historie dan zien wij dat 
er vele verschillende bedrijventerreinen zijn Borchwerf I, Borchwerf II, Majoppeveld-Noord, 
Majoppeveld-Zuid en De Meeten één van oudste bedrijventerreinen. Ik heb er geloof ik vele jaren 
geleden mijn eerste klant gehad en dat was echte een bedrijventerrein en dat is het nog steeds dus 
waarom moeten we dan nou in één keer, in één keer gaan persen binnen het grote Majoppeveld of 
Borchwerf. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat… U was al door uw spreektijd heen maar u kunt nog dan nu het 
amendement indienen, want dat moet natuurlijk ook nog. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter voor uw coulance u bent vanavond echt op dreef… 
 
De VOORZITTER: Laatste vergadering van het jaar… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Heb ik al gemerkt bij het stellen van aanvullende termijnen bij schriftelijke 
vragen. Het amendement ondernemersfonds, voorzitter. Vergadering bijeen 17 december 
Majoppeveld, Borchwerf besluit het beslispunt de verordening op de heffing en de invordering van de 
reclamebelasting op de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vast te stellen te vervangen 
door: Eén, de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting op de 
bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vooralsnog niet vast te stellen. 
Het college, twee, het college de opdracht te geven in gesprek te gaan met ondernemers op De 
Meeten teneinde een zo groot mogelijk draagvlak voor de heffing van reclamebelasting te creëren. 
Drie, De Meeten alleen toe te voegen aan het gebied waarop de verordening van toepassing is 
wanneer  66% van de ondernemers op De Meeten aantoonbaar voorstander is van heffing van de 
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reclamebelasting op De Meeten. En tot slot, vier, uiterlijk 17 maart over drie maanden de verordening 
ter vaststelling aan de raad voor te leggen.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Ondernemersfonds” en maakt 
onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Dan kijk ik nu naar de fractie van de VLP, de heer 
Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Met het raadsvoorstel bedrijventerreinen Majoppeveld en 
Borchwerf I kunnen we alle betrokken partijen tevreden stellen, mits we er rechtvaardig mee omgaan. 
Dat kunnen we vanavond doen, voorzitter. En wat dan ook zal betekenen dat we een gang naar de 
rechter ons kunnen besparen. En wat nog niet onbelangrijk is het kost ons vanavond geen extra geld. 
Voorzitter, de ondernemersverenigingen Borchwerf en Majoppeveld kunnen onmogelijk een in 
ondernemersfonds opleggen het is de raad die bepaalt. Het bestemmingsplan Majoppeveld van 2007 
spreekt van Majoppeveld-Noord, -Zuid en De Meeten. De Meeten is een afzonderlijk bedrijventerrein 
met een afwijkende gemengde bestemming. Daar waar Borchwerf en Majoppeveld I en II een 
bedrijvenbestemming hebben en iedereen heeft dat kunnen zien want ik heb de tekening van het 
bestemmingsplan naar een ieder en het anders ingekleurd zijn van De Meeten rondgestuurd. Er is dus 
geen sprake van uitzonderen, want als je er niet bij hoort kun je ook niet uitgezonderd worden. 
Voorzitter, wij leggen de wethouder twee stellingen voor en met graag natuurlijk een reactie. De 
ondernemersvereniging De Kade kan toch onmogelijk de dienst uitmaken in de Molenstraat, zij 
kunnen toch niet gaan zeggen vanuit De Kade hoe ze zich moeten beveiligen, of hoe dat hun winkels 
uitstraling moeten hebben of welke acties  er ondernomen mogen worden. En onze tweede stelling, 
voorzitter, in de nota Detailhandelsbeleid wordt het tweede gedeelte Molenstraat wel uitgezonderd van 
het eerste gedeelte Molenstraat. Waarom? Omdat dit een andere bestemming heeft en valt onder het 
bestemmingsplan Kalsdonk. Het VLP-standpunt blijft, voorzitter, als je er niet bij hoort dan kun je ook 
niet uitgesloten worden. Hoor je niet bij een club dan kun die club je ook niet uitsluiten. En we horen 
wel graag de reactie van de wethouder. Voorzitter, De Meeten bestaat uit 41 kleine familiebedrijven 
met een woning naast hun bedrijf. Ze zitten niet te wachten op de 150.000 jaarlijks van de gemeente 
op bestrating en riolering na hebben zij hun zaakjes voor elkaar. Revitalisering is gepland voor 2021 
en 2022, dus daar helpt een ondernemersfonds ook niet bij aan. 50% van dat fonds gaat op aan 
beveiliging, maar de bedrijven op De Meeten hebben hun eigen beveiliging geregeld. De motie van 
D66 die in november is aangenomen luidt “opkomen voor kleinschalige lokale zelfstandige 
ondernemers”, dit is volledig van toepassing op De Meeten waar sommige bedrijven uit man-vrouw 
bestaan. Hoe kunnen we vanavond een mooiere invulling geven aan de D66-motie, het 
solidariteitsprincipe. Het solidariteitsprincipe geldt natuurlijk ook voor Borchwerf en Majoppeveld waar 
ook niet alle ondernemers staan te juichen om reclamebelasting in te voeren. En zij zijn solidair als ze 
hun reclame niet van de gevel verwijderen. Doordat Oostplein, GoStores, Vijfhuizenberg en De Stok 
buiten het ondernemersfonds vallen zou het solidariteitsprincipe hier ook moeten gelden voor De 
Meeten. Op deze bedrijventerreinen, voorzitter, mogen de bedrijven zelf bepalen of ze wel of niet 
meedoen. En bij De Meeten we hebben het vandaag nog gelezen is 90% op 41, van 41, van de 41 
bedrijven zijn er 37 tegen en we telden 73 handtekeningen. En voorzitter, we hebben op de andere 
bedrijventerreinen hebben we ook rondgevraagd of dat ze vrijwillig deel wilden nemen aan het 
ondernemersfonds maar voorzitter ik zal u de reacties en de verwensingen besparen en ik wil zeker 
niet de vakantie van de wethouder bederven. Voorzitter, als laatste wij vragen de raad niets meer of 
minder stel de ondernemers tevreden op Borchwerf en Majoppeveld. In het belang van 20.000 
werknemers en de 41 kleine familiebedrijven op De Meeten. Dit geheel in het teken van de motie van 
D66. Voorzitter, ik vraag graag een hoofdelijke stemming aan voor ons amendement wat ik nu graag 
wil indienen.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH:  Amendement raadsvoorstel Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld 
en Borchwerf, uitzondering De Meeten. De gemeenteraad in Roosendaal in vergadering bijeen op 17 
december 2015 gehoord hebbend de beraadslaging over het raadsvoorstel Ondernemersfonds 
bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I, besluit: De verordening op de heffing van 
reclamebelasting op de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I vast te stellen  te wijzigen in: 
De verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting op de bedrijventerreinen 
Majoppeveld en Borchwerf verder lees verordening vast te stellen met dien verstande dat de kaart en 
deze is bijgevoegd bij het amendement bedrijventerrein Majoppeveld gebiedsafbakening 
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ondernemersfonds behorende bij de gebiedsomschrijving bedrijventerrein Majoppeveld als bedoeld in 
artikel 2 lid 2 onder b van de verordening b wordt vervangen door de bij dit amendement behorende 
kaart. Bedrijventerrein Majoppeveld afbakening ondernemersfonds. Dat is de bijlage numero 1. En 
gaat over tot de orde van de vergadering, namens de fractie van de Vrije Liberale Partij Roosendaal 
en gesteund door de Nieuwe Democraten.  Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet 
“Ondernemersfonds bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I uitzondering De Meeten” en bij de 
stemming zal op dit amendement op verzoek hoofdelijk worden gestemd. Dat zijn de fracties in eerste 
termijn als ik het goed heb gezien. Dan is nu de reactie van de zijde van het college door wethouder 
Verbraak.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dank u wel. In deze raadszaal heeft regelmatig geklonken dat de 
markt het moet doen. Voorzitter, het voorstel dat vanavond voorligt is zo’n voorstel, komt van onderop. 
De ondernemers hebben het initiatief genomen om te komen tot een ondernemersfonds en zijn daar 
geruime tijd mee aan de slag geweest om zoveel mogelijk draagvlak te kweken. Voorzitter en als rode 
draad door de discussie heeft gelopen het draagvlak van De Meeten. Is er op De Meeten voldoende 
draagvlak om aan dit ondernemersfonds mee te doen. En ik betreur het ten zeerste dat we niet 
collectief vanavond met z’n allen kunnen gaan voor dat ondernemersfonds en dat er ook de 
ondernemers van De Meeten juist zo’n ondernemersfonds toejuichen. Waarom? Omdat juist de 
ondernemers hebben gezegd we willen een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. We willen de 
bedrijventerreinen verder opkrikken zodat inderdaad zodat meneer Van der Aa terecht verwoorde er 
economische spin-off plaats kan vinden. Voorzitter… 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, interruptie.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Fijn dat het college van mening is dat het 
bedrijventerrein De Meeten schoon, heel en veilig moet worden. Waarom neemt u dan geen 
maatregelen om de werkzaamheden voor schoon, heel en veilig naar voren te halen in plaats van pas 
in 2021 te laten plaatsvinden.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter we hebben het nu over het ondernemersfonds wat vanavond voorligt 
en de reclamebelasting waar wij, waar de raad vanavond u raad vanavond een besluit over gaat 
nemen. U bent bezig met een ander onderwerp uit het OOR, meneer Schijvenaars. Voorzitter… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Eentje, ja. Nog een interruptie. 
 
De heer SCHJVENAARS: Voorzitter, dat is wel weer heel gemakkelijk weglopen van de heer 
Verbraak. De ondernemers de familiebedrijven van Werkgroep De Meeten, die geven zelf aan in hun 
rapportage, u heeft die stukken ook ontvangen, geven zij zelf aan dat zij de zaken keurig netjes op 
orde hebben. Ze hebben het allemaal met elkaar goed geregeld. Er is één dingetje en dat is niet goed 
geregeld en dat is de bestrating en de riolering en al die andere zaken die in de stukken staan, dat is 
niet geregeld. En nu gaat u in uw betoog zeggen van ja het moet schoon, heel en veilig dat zouden ze 
ook moeten willen, maar ze vragen juist maak het dan schoon, heel en veilig. En dan moet u niet heel 
flauw gaan argumenteren van ja dat is een heel ander onderwerp want dat is het niet. Want als dat 
onderwerp namelijk wel goed was geregeld dan waren die ondernemers in De Meeten die waren 
hartstikke blij geweest.  
 
De VOORZITTER: Uw punt is duidelijk het is, het is onderhand… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Graag een reactie hierop. 
 
De VOORZITTER: Ja, het is een interruptie, geen termijn. Wethouder. 
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, in het concept-activiteitenplan hebben juist ook de ondernemers van 
De Meeten, juist alle ondernemers nog de mogelijkheid om straks mee te doen om de accenten te 
leggen juist daar waar men ze wil leggen. Die betrokkenheid van alle ondernemers, van al die 
ondernemers die daar zitten die is uitermate belangrijk. Ik kan u overigens melden dat ook GoStores 
en Mc Donalds mee gaan doen aan dit ondernemersfonds. Voorzitter, solidariteit, samenwerking 
gezamenlijk optrekken dat zijn de uitgangspunten geweest van dit ondernemersfonds wat voorligt. Ik 
heb het proces gevolgd en op het eind zijn er inderdaad kritische noten gekomen vanuit De Meeten. 
Maar ik zou juist de ondernemers van De Meeten op willen roepen doe mee ga gezamenlijk aan de 
slag. Ook de ondernemers van Borchwerf staan open en Majoppeveld voor gesprekken om 
gezamenlijk de schouders te zetten onder een ondernemersfonds, zodat we die stappen voorwaarts 
kunnen maken. Voorzitter, uitstel heeft geen zin. Ik zou u willen aanraden om het amendement voor 
uitstel niet te steunen, want van uitstel komt wellicht afstel en dat moeten we niet willen We hebben nu 
een hele periode over dit ondernemersfonds gesproken en daarom zal ik ook het amendement van de 
Nieuwe Democraten dat zal ik ontraden. Voorzitter, dan ligt er nog een amendement voor van de VLP 
om te knippen. Het zal u duidelijk zijn dat het college daar geen voorstander van is, voorzitter. We 
hebben het hier over een algemeen verbindend voorschrift en waarom zouden we gaan knippen? Dan 
ga je een deel ga je uitzonderen van juist iets wat je gezamenlijk wil bereiken, voorzitter dat is niet 
hetgeen wat het college voorstaat. Wel doorgaan in overleg daar ben ik zelf ook zeer toe bereid om te 
kijken van hoe kun je nou maximaal inzetten op die bedrijventerreinen die zou belangrijk zijn voor 
onze gemeente. Ja, meneer Hertogh die haalt er wel een paar hele interessante bij die zegt ja kan De 
Kade de dienst uitmaken voor de Molenstraat. Voorzitter, wij hebben in, in de 
reclamebelastingverordening betalen alle ondernemers in de binnenstad betalen reclamebelasting. En 
als u zegt Molenstraat-Oost dat is een heel ander onderwerp over de compacte binnenstad. Ook de 
Molenstraat-Oost betaalt reclamebelasting, dus wat dat betreft moet je niet uit gaan zonderen maar 
moet je juist compact zijn en zorgen dat er optimaal samengewerkt wordt, voorzitter. Dat is de sterkte 
in deze tijd van een langzaam opklimmende economie. Voorzitter, kortom ik ontraad het amendement 
van de VLP. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Schijvenaars had nog een interruptie op dit punt? Ja, 
wethouder. Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. In mijn eerste termijn heb ik onder andere de vraag 
gesteld wat is nou het probleem als De Meeten niet mee gaat doen. Is er dan geen succes meer 
mogelijk van het Ondernemersfonds Borchwerf I en Majoppeveld? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, als je uit gaat zonderen dat zullen er ongetwijfeld ook weer andere 
actoren komen die ook weer om uitzondering vragen. Het is algeheel ingezet Borchwerf II en 
Majoppeveld dat was aanvankelijk het plan. Zo is het ook de afgelopen jaren uitgerold. Zo heeft ook 
iedereen de mogelijkheid gekregen voor inspraak. Zo is het proces gelopen en ga nu niet daar een 
knipje maken en zeggen dat gedeelte niet. Dan zou ook Mc Donalds kunnen zeggen ja wij vallen ook 
een beetje aan de rand wij gaan ook niet meedoen. Laat ons nou gewoon gezamenlijk optrekken en 
de goede dingen doen met de financiën die binnenkomen waar wij als gemeente, waar u als 
gemeenteraad 150.000 euro in 2016 en 2017 bijlegt en laten we sturen op resultaat.  
 
De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter. Recent is die bekende D66-motie unaniem 
aangenomen om het lokale familiebedrijf te ondersteunen, D66 sprak toen over adaptieve coaching. 
Wat, wat gaan we nu doen, want deze motie is wel unaniem aangenomen en nu gaan die 
familiebedrijven De Meeten, die geven in 90% van de gevallen aan het niet te willen en wat gaan ze 
nu krijgen van u van ons, adaptieve coaching? En kunt u me dan even uitleggen wat dat dan gaat 
betekenen? Adaptieve Coaching? 
 
De VOORZITTER: Ja, uw vraag, uw vraag is meer dan duidelijk. Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik zal zo vriendelijk zijn om meneer Schijvenaars twee antwoorden te 
geven. Dat is toch aardig meneer Schijvenaars. Aan de ene kant die motie van D66 was inderdaad 
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bijzonder goed. Ik ben sinds die tijd met zoveel familiebedrijven in aanraking gekomen, ik wist dat we 
er veel hadden in Roosendaal, maar we hebben er ontzettend veel. Als ik ondernemer op De Meeten 
zou zijn, zou ik juist maximaal inzetten op sturing op de financiën die ingebracht worden. Want als je 
mee betaalt mag je ook mee bepalen en geef je sturing mee aan het activiteitenplan. En dan kunnen 
ondernemers van De Meeten maar ook van de andere bedrijventerreinen zelf aangeven wat ze nou zo 
belangrijk vinden. En als je als beveiligd bent, dan kies je voor iets anders en dan probeer je dat in dat 
activiteitenplan te krijgen. Voorzitter dat is één antwoord. Het tweede antwoord als je samenwerkt en 
je gaat met elkaar in overleg dan kun je tot de mooiste ideeën komen, ook voor familiebedrijven. Ik 
kom daar op terug bij de economische actiepunten eind januari. Hoe kun je coaching inzetten voor 
familiebedrijven die daar behoefte aan hebben, stukje maatwerk. Nou dat wordt één van de punten die 
u eind januari gepresenteerd krijgt meneer Schijvenaars. 
 
De VOORZITTER: Goed… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan nog geen laatste poging doen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nee, want dan is het een herhaling van…. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, het wordt geen herhaling van zetten, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar het is nog één laatste poging, dus dat, dat lijkt een herhaling te worden.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, nee, nee zo heb ik hem niet bedoeld. 
 
De VOORZITTER: Nee, oké… 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Een laatste aanvullende… 
 
De VOORZITTER: Ik luister scherp naar u, dat weet u. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Poging… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: U bent goed wakker. 
 
De VOORZITTER: Zoals altijd. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Deze keer. U zegt, de wethouder zegt er moet maatwerk komen. 
Voorzitter, hoe verhoudt zich dit een oproep van het college voor maatwerk en het volledig negeren 
van de familiebedrijven De Meeten.  
 
De VOORZITTER: Oké, wethouder als laatste en dan is deze termijn afgerond. 
 
De heer VERBRAAK: 100%, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, tweede termijn. Ik inventariseer wie daar behoefte aan heeft, in elk 
geval de Roosendaalse Lijst de heer Van Broekhoven. Nog anderen, ja? Goed ik heb een aantal 
sprekers genoteerd ik begin bij de heer Van Broekhoven van de fractie van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Roosendaalse Lijst heeft in de 
Commissie aangegeven dat dit raadsvoorstel van, voor en door ondernemers vraagt om loslaten. 
Want laten we helder zijn een ondernemersfonds is een goed initiatief, maar iets loslaten doe je vanuit 
vertrouwen. Vertrouwen in draagvlak, inhoud en ambitie. En juist op deze punten vooral voor ons op 
de laatste twee punten zit onze zorg. Een zorg die ook aanwezig is bij de tegenstanders, met name 
vanuit bedrijventerrein De Meeten. We hebben het dan vooral over het voorgestelde concept-
activiteitenplan waaruit we moeten afleiden wat de acties zijn om de doelstellingen voor beide 
bedrijventerreinen te realiseren. We zien vanavond dat sommige partijen vragen om een 
uitzonderingspositie voor De Meeten. Wij begrijpen dat maar vragen ons tegelijkertijd ook af of we het 
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niet eerst eens een kans moeten geven. Een kans geven betekent in onze ogen echter ook niet dat 
we pas in het vijfde jaar de werkelijke balans opmaken. Gelukkig lezen we dat er jaarlijks een 
evaluatie plaats zal vinden tussen het college en de Stichting Ondernemersfonds. We horen wel graag 
van de wethouder wat deze evaluatie precies inhoudt en wat voor eventuele bijsturing er mogelijk is 
op basis van die evaluatie. Tot slot, voorzitter willen ook wij een oproep doen aan de tegenstanders 
van het ondernemersfonds. Ondanks dat we het gevoel en het sentiment heel goed begrijpen spreken 
wij hierbij ook de hoop uit dat deze energieke groep ondernemers hun geluid en hun wensen 
inbrengen in het activiteitenplan. Dit om ervoor te zorgen dat ook zij de beoogde meerwaarde 
verkrijgen vanuit het gezamenlijke ondernemersfonds. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Ik ga naar de heer Raggers van de fractie 
van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat we vanavond D66 met haar motie kleinere 
lokale familiebedrijven trending topic is in deze raad. Voor heel staan we een keertje boven de 
Heerlijckheijd Nispen vanuit D66 alsnog felicitaties voor uw trofee en dank voor deze heerlijke 
kerststol. Maar over deze motie, wat de motie zegt, wat de motie beoogde is dat er voor deze 
familiebedrijven met de juiste begeleiding en stimulering groeipotentieel zit in deze familiebedrijven 
binnen de gemeentegrenzen. En toen droegen we het college twee dingen op en daar stond niet bij 
dat ze zich mochten uitsluiten van enig ondernemersfonds of wat dan ook. Dus ik vind het leuk dat de 
motie zo vaak genoemd is. Ik ben heel blij dat die unaniem gesteund is destijds door de raad maar hij 
staat los van dit ondernemersfonds. En zoals ik al uitgebreid heb toegelicht aan de Commissie D66 
steunt het Ondernemersfonds. Het is volgens D66 een mooi participatief proces van ondernemers 
voor ondernemers met steun van en in samenwerking met de gemeente. En D66 is ook voor de vorm 
van een reclamefonds. De Amerikaanse Econoom Mancur Olson formuleerde in de jaren zestig van 
de vorige eeuw al een theorie over collectief handelen die op het inzicht van een andere econoom 
Adam Smith is gebaseerd. En als iedereen zijn eigen belang nastreeft aldus Olson dan komen 
publieke goederen niet tot stand doordat ze soms ondeelbaar zijn en niet uitsluitbaar zijn, daarvoor is 
er soms een overheid nodig voor die collectieve goederen. En daarom is de sympathieke maar ietwat 
naïeve oproep van de Nieuwe Democraten om sommige ondernemers uit te sluiten van 
ondernemersfonds, de motie van de VLP omdat ze dingen zelf willen regelen zoals de Nieuwe 
Democraten zegt, niet iets wat wij gaan steunen hoe leuk ik het percentage van 66 ook vind. De groep 
ondernemers van De Meeten die zich heeft verzameld tegen het ondernemersfonds en de VLP de 
motie om De Meeten dus uit te sluiten is ook niet iets wat wij steunen. Voor ons is het Majoppeveld  
ondeelbaar dan is de schaalvergroting weg en dat vinden wij niet goed. En dat er eventueel ook een 
huis staat bij een bedrijf maakt voor D66 niet het grote verschil als er alleen een huis staat betaal je 
geen reclamebelasting, staat er ook een bedrijf met reclame dan wel. D66 betreurt de weerstand en 
de verdeeldheid wel, wij vinden dat er teveel aandacht is voor reuring en te weinig aandacht voor de 
feiten. Ik wil het voorbeeld geven de wijk Landerije is zojuist de laatste straten netjes opgeleverd, de 
wijk ligt heel makkelijk aan de rand van Roosendaal kunnen we heel makkelijk afsluiten van 
Roosendaal, mag die wijk zich de komende jaren afsluiten van Roosendaal omdat ze een paar jaar 
lang waarschijnlijk geen onderhoud nodig hebben? Mogen ze zich altijd afsluiten? Wij denken van 
niet. En positieve aspecten, vorige week woensdag was er nog een mooi initiatief rondom het EAP 
een energieke werkconferentie met ondernemers en raadsleden ten behoeve van het EAP. En daar 
waren veel positieve ondernemers, meedenkers in plaats van tegendenkers. En ik benadruk liever de 
positieve ondernemers, maar ik vond het wel jammer dat ik daar geen ondernemers van De Meeten 
heb waargenomen en als ze er wel waren dan mijn excuses, noch de raadsleden van de Nieuwe 
Democraten. Laten we de energie van iedereen nu eens positief gebruiken, zoals ook de 
Roosendaalse Lijst al toe opriep. En wel uiteraard het plan goed gaan evalueren, maar vooralsnog 
schaar ik me met D66 achter Mancur Olson één ondernemersfonds zonder uitzonderingen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de fractie 
van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Nu we allemaal kunnen hebben zien, hebben 
kunnen lezen, hebben kunnen horen is er een jaar of twee gewerkt aan dit raadsvoorstel. En nu 
hebben we dan eindelijk het moment dat er een besluit genomen kan worden en het is goed dat het 
nu dan eindelijk zover is. En daarmee neem ik alvast een voorschot op het feit dat wij dan nog eens 
een keer een paar maanden gaan wachten, dat is niet iets waar wij op zitten te wachten. Voorzitter, 
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we hebben de afgelopen weken niet alleen gebruikt, de Roosendaalse VVD, om de tegenstanders te 
horen maar ook voorstanders hebben wij nog steeds durven aanspreken. En als je ook naar die kant 
luistert dan hoor je bijvoorbeeld dat het Stichtingsbestuur wat over het geld straks ideeën zal moeten 
gaan vormen, niet alleen bestaat uit afgevaardigden van de drie betrokken ondernemersverenigingen 
maar ook een voorzitter die juist, die juist speciaal voor al die ongebonden bedrijven daar zit. En ik 
hoop ook dat degene die iedere keer blijkbaar die brieven gemist hebben dat ze uitgenodigd waren nu 
wel door beginnen te krijgen dat zij wel een eigen stem in die club hebben. Voorzitter, net zoals bij de 
reclamebelasting voor de binnenstad  is er bij de VVD natuurlijk geen vrolijkheid als we een nieuwe 
belasting gaan invoeren, een extra belasting is nooit prettig. De heer Raggers heeft zojuist zo’n beetje 
uitgelegd waarom dat dat soms nodig is. In dit geval ja het is duidelijk nodig. Maar wat zie je dan 
vervolgens, als de politiek zo’n besluit durft te nemen zowel in de binnenstad toen als nu bij de 
bedrijventerreinen, dan zie je dat ondernemers die niet verplicht waren om eraan mee te doen het wel 
gaan doen. Dat zagen we in de binnenstad waar de ondernemers in de winkelcentra die immers niet 
aan de straat zitten niet hoefden te betalen, maar hebben besloten dat wel te gaan doen. En dat horen 
we nu dat GoStores Mc Do die wel mee gaan doen, omdat zij wel zien, meneer Schijvenaars, dat het 
een investering is. Voorzitter, over de heer Schijvenaars gesproken ik zei zojuist de VVD wordt niet 
vrolijk van extra belasting. Wij worden wel droevig van het circus wat hier vanavond weer opgevoerd 
is. Het gegoochel, het jongleren met cijfers, 90% hier, 90% daar zonder enige bewijslast het is on- 
navolgbaar, voorzitter. Het is koorddansen zonder net, buitengewoon heldhaftig maar niemand zat 
hier op een circus te wachten. Drie maanden uitstel vragen voor iets waar je tegen bent, wat je 
gewoon niet in wilt stellen. Dus uitstel vragen voor iets waar je geen uitstel voor wilt, want je bent er 
gewoon tegen. Alle schuld steeds maar leggen bij de gemeente en erger nog bij die ondernemers die 
knetterhard gewerkt hebben om ook dit nog eens een keer op te pakken. Draaien, schuiven, weglaten, 
manipuleren, zinnen van mensen in tweeën knippen en de ene helft in het ene argument gooien en de 
andere helft in het andere argument en het gaat maar door, voorzitter. Droevig en het ergste 
vanavond, voorzitter, vond ik de wijze waarop de prima motie van D66 waar we unaniem achter 
gestaan hebben, waarop die motie hier echt helemaal binnenste buiten gekeerd werd, ondersteboven 
gegooid werd, in de modder getrapt werd en daarna in stukjes gescheurd werd door de heer 
Schijvenaars op zo’n onfatsoenlijke wijze zo’n travestie maken, ik mag niet eens travestie ervoor 
zeggen, voorzitter overigens, want daar heb ik wel respect voor. Maar niet voor de wijze waarop 
Schijvenaars vanavond omgaat met het werk van de ondernemers, met het werk van college en 
bestuur, met het werk van bijvoorbeeld de heer Raggers. Ik vind het onnavolgbaar maar voorzitter, ik 
wil positief eindigen, laten we eindigen met de kerstgedachte. Hoewel ik persoonlijk vind dat de heer 
Schijvenaars de boom in kan mag het van mij wel een hele mooie keurige goedverlichte kerstboom 
zijn met een prachtige piek er bovenaan. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Laat ons de toevoeging dat een collega 
raadslid de boom in kan laten we dat even schrappen, want ik vind dat ook niet, niet passend dat dat 
gezegd wordt. Ik ga naar de heer Van Ginderen van de fractie van het CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, ik zal voor een overgang naar het agendapunt zorgen. Voor het 
CDA staat vast dat het ondernemersfonds een toegevoegde waarde heeft. Deze toegevoegde waarde 
die komt naar ons idee het best tot haar recht als we daar geen uitzondering op maken. 
Evaluatiemomenten zijn ingebouwd en dat geeft ons voldoende vertrouwen. Voor ons wat het dan ook 
naar aanleiding van de behandeling in de Commissie al een A-stuk. Wij zullen dan ook het 
amendement van de VLP niet steunen. En ook het voorstel tot voorlopig uitstel van de Nieuwe 
Democraten vinden wij zeker niet handig. Ik dank u wel. 
 
De heer VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ga ik naar de heer Yap van de fractie van 
de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Voor de PvdA was dit nog het enige actiepunt uit het 
Economisch Actieplan wat deze gemeenteraad tot de grond toe afbrandde wat nou echt ook een 
concrete actie was. Ondernemers die geven aan wat van belang is voor hun, hun industrieterreinen, 
hun bedrijventerreinen en dat wordt dan vertaald in een concrete actie de oprichting van een 
ondernemersfonds. En daar hebben ze dus de gemeente bij nodig in de vorm van een 
reclamebelasting dat wordt ook vanavond gevraagd. Ja, we moeten besluiten om een 
reclamebelasting vast te stellen. Nou, van belang daarbij is in ieder geval dat wij als PvdA in de 
Commissie ook hebben geuit van ja moeten we uitzonderen of moeten we iedereen eronder brengen. 
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Daar hebben we ook goed en lang over nagedacht en we komen eigenlijk tot de conclusie dat het niet 
nodig is om bepaalde gebieden of bepaalde bedrijven uit te zonderen, mede ook omdat ik nog eens 
goed heb gekeken naar de inspraak, ook goed heb gekeken naar de reactie van een aantal 
tegenstanders ten aanzien van deze belasting. En eigenlijk zie ik daar steeds in terug het proces. De 
heer Schijvenaars heeft daar ook al opmerkingen over gemaakt. Maar ja dat proces dat staat in die zin 
ook nog gewoon volledig open omdat je twee, twee onderdelen hebt. Allereerst stel je als 
gemeenteraad de verordening op de invordering op de reclamebelasting vast en over de invulling we 
hebben een concept-activiteitenplan gezien. Ja daar heeft gewoon ieder bedrijf de inspraak in bij de 
partijen waar dat thuishoort. Vandaar ook dat wij zien dat het wat ons betreft voor ons vanavond geen 
probleem is om dit besluit te nemen. Nogmaals begrip voor ieders positie maar met name ook en daar 
deel ik toch de woorden van D66 net in de tweede termijn van de heer Raggers, dat het toch van 
belang is dat we daar, dat de bedrijven daar ook gezamenlijk in optrekken. Voorzitter, wat ons betreft 
dus geen steun aan de beide amendementen die voorliggen en we kunnen instemmen met het 
voorstel. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk nog even naar mogelijk andere nieuwe sprekers. 
Niemand over het hoofd gezien? Dan ga ik nog even naar de fracties die in eerste termijn ook het 
woord hebben gevoerd of er nog behoefte is aan een tweede termijn. De heer Van der Aa? Geen 
behoefte. De heer Schijvenaars? Ja? Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Laat ik deze keer excuses maken, voorzitter, voor 
de opmerking, deze keer toen ik daarstraks met u een derde interruptie heb toegelaten gekregen. 
Voorzitter, kijkend naar het hele debat en naar de inbreng, voorzitter, dan moet je vaststellen dat dit 
raadsvoorstel een grote meerderheid gaat krijgen. Ik ben blij dat de Roosendaalse Lijst nog wel 
aangeeft er moet absoluut wel een evaluatie gaan komen binnen een jaar om mogelijk te kunnen 
bijsturen. En ik vraag bij deze ook aan de wethouder hoe hij daar tegenaan kijkt en of er dan later kan 
worden bijgestuurd. Voorzitter, de Nieuwe Democraten we hebben een motie van D66 over lokale 
familiebedrijven hebben wij toen ook mee ondersteund ook van harte en overtuigd. En wij zijn ook 
voor de lokale familiebedrijven, voorzitter. Voorstel met betrekking tot reclamebelasting in de 
binnenstad hebben wij ook gesteund, voorzitter, omdat wij ook een warm hart toedragen aan 
ondernemers. En als je kijkt naar het voorliggende voorstel Ondernemersfonds Borchwerf I en 
Majoppeveld dan zijn we er ook voor als het proces goed was verlopen, voorzitter. En dan kunnen we 
wel met elkaar zeggen we gaan nog de komende tijd kijken wat we kunnen bijsturen. En de 
ondernemers worden ook weer uitgenodigd ook door wethouder van doe mee, denk mee wordt actief, 
voorzitter, ook die oproep zullen wij steunen. Maar wij zien geen noodzaak om nu vanavond dit 
voorliggende raadsvoorstel te gaan steunen. En de belangrijkste reden is en blijft dat er geen goed 
draagvlak is ontstaan en dat het proces in onze optiek slordig is verlopen. En we hebben ook in volle 
overtuiging een voorstel gedaan juist om vanuit de dialoog op basis van inhoud te komen tot beter 
begrip onderling en we hebben daarvoor ook een korte tijd genoemd van drie maanden. Die drie 
maanden die hebben we toch nodig met elkaar om dat activiteitenplan concreet te maken. Dus 
daarmee is ook, gaat ook niets overboord, voorzitter. Maar dan wordt het wel beter qua inhoud, beter 
qua proces en beter voor de verbinding met alle bedrijven ook de bedrijven die nou zo met de hakken 
in het zand zijn gaan zitten om reden die wij heel goed begrijpen, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat wij 
hier voldoende duidelijk hebben gemaakt hoe genuanceerd wij omgaan met elk dossier, met 
voorstanders en met tegenstanders. En wij doen toch nog wellicht tegen beter weten in een klemmend 
beroep om eenieder om het gezonde verstand te laten prevaleren en te kiezen als je dan uitstel te ver 
vind gaan dan stel ik u voor kies dan voor het amendement van de VLP voor een uitzonderingspositie. 
Dan heb ik nog één argument over, voorzitter en dat is het laatste. Als het allemaal waar is wat wij met 
elkaar hier delen dat er moet worden toegewerkt naar samenwerking, dat er ruimte is voor 
verbeteringen dat niet alles in beton is gegoten, dat er kan worden aangepast, kan worden gewijzigd 
dan is er dus geen enkel, geen enkel argument meer dat de Werkgroep De Meeten over drie 
maanden kan zeggen we hebben alles nog eens even gewikt en gewogen en wij willen nu met volle 
overtuiging toetreden tot het ondernemersfonds. Wie kan daar op tegen zijn? 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan als laatste fractie in tweede termijn de VLP de heer Hertogh. 
Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Ja het is vergelijkbaar met RBC je staat er alleen voor en 
de rest is tegen. De geschiedenis herhaalt zich iedere keer, voorzitter. Ik kan het ook niet helpen maar 
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ik blijf op de barricades staan of het nu voor de ondernemers is of voor de voetbal of wielrennen het 
maakt niet. En dan de wethouder komen met Mc Donalds en GoStores het is wel zo’n goedkope 
reclame hoe eigenlijk een wethouder onwaardig om dat zo te brengen. En voorzitter, ik zeg het 
nogmaals als volgende maand de detailhandelsnota komt, het detailhandelsbeleid en de VLP is voor 
uitzondering van de Molenstaat II. Maar ik zeg het verkeerd, want we zijn niet voor uitzondering maar 
wij willen ze erbij blijven houden. Dan zegt de wethouder ja maar dat kan niet die vallen onder een 
ander bestemmingsplan en die moeten uitgezonderd worden. Dus wat dat betreft is die, de bijdrage 
zoals de wethouder het vertaalde eigenlijk lariekoek want je kunt appels en peren niet met elkaar 
vergelijken. De Meeten is totaal anders als de bedrijven op Majoppeveld en Borchwerf, 
familiebedrijven, kleinschalige bedrijven moeten we die dan vergelijken met wat er vandaag zo mooi in 
de krant stond van het grootste bedrijf dat gaat bouwen. Die mogen van mij wel tien keer 
reclamebelasting betalen. Voorzitter, ik moet u eerlijk zeggen ik begrijp er eigenlijk helemaal niks meer 
van, van politiek. We waren laaiend enthousiast om de motie van D66 te steunen, opkomen voor 
kleinschalige lokale familiebedrijven. En nu is er de kans en nu wordt er ineens heel anders 
gesproken. Nou telt het niet meer, ach ja wij vinden het wel leuk dat jullie het erover hebben maar ach 
wij hebben die motie maar voor quatsch ingediend, want als er uitvoerbaarheid aan moet worden 
gegeven dan zijn we niet thuis. En voorzitter, de wethouder komt steeds terug op het Economisch 
Actieplan en u weet het in onze bijdrages we hebben daar nogal wat vraagtekens bij gehad. En 
natuurlijk waren we vorige week woensdag bij het ROC en natuurlijk waren de ondernemers 
enthousiast, want wie wil er niet 1,6 miljoen krijgen. De gemeente strooit met geld en die ondernemers 
vinden dat fantastisch, ja dan begrijp ik natuurlijk ook wel dat dat dan zo gebeurt. Maar de manier 
waarop met de ondernemers van De Meeten wordt omgegaan is ongepast en als die meneer van het 
circus dan zegt en helaas, voorzitter het spijt me ik kan de naam niet uitspreken over die procenten 60 
voor 90, we hebben toch allemaal een envelop gekregen van de Werkgroep De Meeten waarin 
duidelijk de handtekeningen stonden. Duidelijk dat 90% tegen waren, 41 bedrijven, 37 tegen.  Ja, wat 
wil je dan nog meer. En dan als laatste voorzitter, als raadslid mag ik niet oproepen en dat is denkelijk 
verboden maar ik heb het eerder in deze raad twee keer gedaan, oproepen voor burgerlijke 
ongehoorzaamheid om met een gang naar de rechter te stappen. Dat zou kunnen betekenen 
voorzitter, dat het gehele ondernemersfonds niet door zal gaan en zijn we dan beter af, want u kunt 
wel zeggen ja maar waarom zegt u dat. Ik heb twee prachtige voorbeelden de baatbelasting 
Molenstraat die het niet haalde en waarvan ik zei één stap naar de rechter en het is ongedaan en de 
baatbelasting buitengebied is identiek te vergelijken met reclamebelasting voor het ondernemersfonds 
op de bedrijventerreinen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Nog een reactie van de wethouder in tweede 
termijn? Ik geloof dat ik één vraag had gehoord. Ga uw gang. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, enkele partijen hebben gevraagd over de evaluatie, die heb ik ook in 
de Commissie toegezegd en aangegeven dat we na één jaar gaan evalueren. Aan de ene kant 
loslaten aan de andere kant de vinger aan de pols houden, want we gaan hier tenslotte ook 
gemeentelijke bijdragen in stoppen en dan willen we ook goed meekijken wat er met dat geld gebeurt. 
Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Nog een interruptie van de heer Schijvenaars? Eentje dan. 
Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik krijg net het bericht binnen waarvan ik niet weet wie het is 
overigens, dus vraag dat niet aan mij want ik weet dat echt niet. Maar de persoon in kwestie die zegt 
ik heb vandaag met GoStores gesproken ze weten van niets. Is ergens iets, iets, zit er ruis op de lijn, 
voorzitter, vraag ik maar rechtstreeks aan de wethouder, want ik neem aan dat de wethouder 
nadrukkelijk heeft gesproken met GoStores en dat GoStores uiteraard heeft bevestigd dat er 
overeenstemming is. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, we hebben het over bedrijventerrein Majoppeveld en daar hoort 
GoStores bij.  
 
De VOORZITTER: Ja, daar… 
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De heer SCHIJVENAARS: Ja maar, voorzitter, dit vind ik lastig omdat bij de behandeling in de 
Commissie is gesproken over wat er dan allemaal valt onder Majoppeveld en toen is nadrukkelijk aan 
de orde geweest over GoStores en over Oostplein en toen werd gezegd dat die er niet bij horen. En 
nu zegt de wethouder dat GoStores per definitie hoort bij Majoppeveld, dus ik wil graag een 
verheldering, voorzitter. Mag ook schriftelijk als dat vanavond niet kan maar dat wil ik graag dan wel 
zwart op wit hebben.  
 
De VOORZITTER: Ik kijk even naar de wethouder. Nog behoefte aan een reactie? Het is natuurlijk 
een niet te verifiëren bron. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik weet altijd precies wat ik zeg. Ik heb toen gezegd een andere 
tak van sport maar hoort wel gewoon bij Majoppeveld, meneer Schijvenaars.  
 
De VOORZITTER: Even, even, rustig. Ja, dit is het… De heer Yap nog een interruptie op dit laatste 
antwoord.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dan wordt de discussie wel vreemd nu want wij waren wel verrast dat de 
wethouder aangaf, maar positief verrast dat GoStores en Mc Donalds meededen. Maar in de 
Commissie hebben wij volgens mij ook als PvdA daar nog vragen over gesteld dat behoorde tot de 
detailhandel dus niet onder deze reclamebelasting. Dus de wethouder moet dat nu niet afdoen als ja 
ze horen tot Majoppeveld dus reclamebelasting en ondernemersfonds. Want zo, volgens mij wat het 
zo niet dus kan, kan de wethouder toch toelichten waarom ze nu meedoen? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ook bijvoorbeeld Kwantum was bij de bijeenkomst van GoStores die 
zijn van het begin af aan wel zeer betrokken geweest, wellicht dat ik in de Commissie gezegd heb een 
andere tak van sport dat u dat misschien onduidelijk is overgekomen, dan excuses daarvoor. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. 
 
De VOORZITTER: Wij sluiten… Nog eentje omdat het de laatste keer is van dit jaar. De heer Hertogh 
nog één interruptie… 
 
De heer HERTOGH: Ja, moet altijd de laatste keer zijn. 
 
De VOORZITTER: Dan sluiten wij de beraadslaging. Ja. 
 
De heer HERTOGH: Wethouder bent u op de hoogte dat De Meeten heeft een gemengde 
bestemming. Weet u wat een gemengde bestemming inhoudt? Dat betekent dat er horeca gevestigd 
mag worden, detailhandel en bedrijven en daarom sluit het niet aan op Majoppeveld het zou wel bij 
GoStores aansluiten maar toen hebben we gezegd GoStores en Vijfhuizenberg en Oostplein die 
vallen er niet onder. Maar maakt u hier niet de fout van de detailhandel want gemengde functie is 
zuiver detailhandel.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Aldus het antwoord gegeven. Ik sluit de beraadslaging en wij gaan 
stemmen over tot het stemmen… De heer Van der Aa? Ssssst… 
 
De heer VAN DER AA: De SP, de SP wil vooraf nog een stemverklaring afgeven.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja daar kom ik, daar kom ik sowieso mee. We gaan, als ik even uw aandacht 
mag want het is belangrijk. We gaan nu stemmen, eerst over de amendementen. We beginnen met 
stemmen over amendement nummer 2, dat is het amendement van de fractie van de VLP en voor dat 
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amendement is gevraagd om die stemming hoofdelijk te doen. Dus voordat wij dat gaan doen vraag ik 
even aan de heer Van der Aa, wilt u een stemverklaring op amendement 2 afgeven of?  
 
De heer VAN DER AA: Nee. 
 
De VOORZITTER: Nee, oké. Nee, maar ik kom ook steeds bij u terug of u dat wenst. Dan pak ik zo’n 
papiertje en daar staat dan een nummer op wat correspondeert met één uwer en dat is dan de 
volgorde waarin wij de hoofdelijke stemming gaan doen. Ik heb getrokken nummer 28. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Oudhof, mevrouw Oudhof. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Tegen 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Tegen het amendement. Tegen het amendement. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 
 
De heer YAP:… 
 
De VOORZITTER: Ik versta hem niet hoor. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: Tegen? 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
De heer YAP: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
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 Boons. 
 
De heer BOONS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer, 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. 
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Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van…de heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voor. 
 
De VOORZITTER: 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: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heumen, Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Tegen. 
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De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Janssen. 
 
De heer JANSSEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Matthijssen. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Missal. 
 
De heer MISSAL: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Niehot. 
 
De heer NIEHOT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Dat was het, 6 stemmen voor en 28 tegen.  
 
De VOORZITTER: Dan is het amendement met… 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: 6 voor, 6 voor en 28 tegen. 
 
De VOORZITTER: Met 28 tegen en 6 voor is het amendement 2 verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar amendement nummer 1. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
op dat amendement? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 1? 
Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Nieuwe Democraten en de VLP. Het amendement 
nummer 1 is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens stemmen wij over het, het moedervoorstel, het raadsvoorstel zoals het 
ter tafel ligt. Daar zal de heer Van der Aa een stemverklaring over willen afleggen. Ja? Ga uw gang. 
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De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. De SP is van oordeel dat een veilig, schoon en 
uitnodigend bedrijventerrein een voordeel kan hebben voor alle bedrijven op het bedrijventerrein. Dit 
kan nieuwe bedrijven opleveren en komt zo de werkgelegenheid voor Roosendaal ten goede. De SP 
is voor duidelijkheid en eenduidigheid. De SP betreurt het dat er niet een laatste verzoenpoging 
gedaan is zodat er mogelijk meer draagvlak zou kunnen zijn van meer ondernemers. Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. Nieuwe Democraten hadden dolgraag het voorstel willen 
steunen als er sprake was geweest van een zorgvuldig proces en als er even wat tijd was genomen 
op te komen tot een betere onderbouwing, smarter en meer draagvlak voorzitter. Helaas is aan die 
belangrijke voorwaarde van participatie en echte dialoog niet voldaan en voelen wij ons gedwongen 
om tegen te stemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst zal instemmen met het 
raadsvoorstel voor het ondernemersfonds. Ondernemers moeten zoals gezegd de ruimte krijgen en 
deze benodigde ruimte zullen wij geven. Het neemt echter niet weg dat wij niet ongevoelig zijn voor 
het tegengeluid vanuit met name bedrijventerrein De Meeten. Sterker nog wij onderschrijven een groot 
deel van hun zorgen rondom het geschetste concept-activiteitenplan. Daarom zal de Roosendaalse 
Lijst extra aandacht besteden aan de voortgang en evaluatie van het ondernemersfonds. Wij gaan 
ervanuit dat de jaarlijkse evaluatie geen formaliteit zal zijn maar gedeeld zal worden met de raad 
waarbij we haarfijn inzicht krijgen in de vorderingen vanuit ieders belang. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. De VLP zag voordelen van het instellen van een 
ondernemersfonds echter na afwijzing van ons amendement zal bij het aannemen van dit 
raadsvoorstel een gang naar de rechter onvermijdelijk zijn. Dit is ongeacht de uitkomst. Een 
onwenselijke situatie voor de VLP. Dit maakt dat wij niet voor het raadsvoorstel kunnen stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Yap. 
 
De heer YAP: De Partij van de Arbeid stemt in met dit raadsvoorstel maar wenst wel aan te tekenen 
dat de opmerkingen over GoStores en Mc Donalds door de wethouder  in de Commissie, in de 
raadscommissie volledig tegenstrijdig zijn met hetgeen hij nu vanavond de gemeenteraad 
voorspiegelt. We vinden dit zorgelijk en bovenal slordig dit doet verder geen afbreuk aan dit 
voorliggende raadsvoorstel op zich maar wel aan de juiste informatievoorziening aan de 
gemeenteraad in het algemeen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad voor een stemverklaring. Niemand meer? 
Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit voorstel? Voor dit voorstel hebben gestemd alle fracties met 
uitzondering van de fracties van de VLP en de Nieuwe Democraten. Het voorstel is aanvaard.    
 
b. Voorstel 62 Vangnetregeling 2015 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.b inzake de vangnetregeling 2015. Voor de eerste 
termijn heeft zich gemeld de fractie van de Partij van de Arbeid. Dat zal de heer Yap zijn, ja ga uw 
gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben we al aangegeven dat we uiteraard 
een beroep moeten doen op de vangnetregeling 2015. En dat we dat ook niet moeten laten liggen als 
het nodig is, want het blijkt dat we net als in vele gemeenten ook hier in Roosendaal hier tekorten 
hebben in het kader van het bijstandsbudget. En landelijk wordt er een vangnetregeling beschikbaar 
gesteld. Ja, dat staat centraal daar moet je uiteraard een beroep op doen als die kans zich voordoet. 
Daarover geen enkele opmerkingen. Waar we met name als PvdA hebben geprobeerd om in de 
Commissie de discussie over te krijgen is de wijze, allereerst de analyse van de gemeente over die 
tekorten en ten tweede over de aanpak van die tekorten. En ja, helaas is dat niet helemaal van de 
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grond gekomen omdat men, de overige partijen, vooral inzetten op dit is een technisch voorstel we 
nemen kennis van de procedure om een beroep te doen op die vangnetregeling en dat is het. Nou, 
voorzitter, over die analyse en ook over de wijze waarop we die tekorten gaan aanpakken dat is ook 
keurig verwoord in een verslag in de Commissie. Het lijkt ons dan ook goed, ook in lijn met de 
procedure van de vangnetregeling dat, dat, dat besluit ook, dat het raadsbesluit ook op een juiste 
wijze wordt genomen. Voorzitter, daarover hebben we één amendement ingediend wat daar ook bij 
aansluit. Waarbij centraal staat dat kennis wordt genomen van de procedure vangnetregeling 2015 in 
verband met het tekort op de buigmiddelen en de analyse en de maatregelen die worden genomen, 
dan wel overwogen om tot tekortenreductie te komen te onderschrijven met inachtneming dus van het 
verslag van de Raadscommissie behandeling vorige week 10 december 2015. En het verslag wat 
daar door de griffie is opgemaakt ook hier als raad vast te stellen. Wat dat betreft ons amendement. 
Maar nogmaals wat de PvdA betreft gaan we wel een slagje dieper. Niet vanavond, want we weten 
dat dat niet bij dit raadsvoorstel hoort, maar wel in de toekomst. De wethouder heeft daar al over 
aangegeven in februari zal er een presentatie komen van het Werkplein en Hart van West-Brabant die 
verantwoordelijk is voor uitkering en mensen naar werk helpen. Omdat we daar juist zien dat die 
organisatie en daar het werk volgens ons nog niet op orde is. We hebben niet voor niets een zeer 
kritische zienswijze als gemeenteraad nog ingediend in mei 2015, daarin hebben we vier punten 
benadrukt waaraan het Werkplein moet werken. Ja en tot op heden hebben we daar als 
gemeenteraad nog geen enkele terugkoppeling over gehad. En dat baart ons in die zin wel zorgen. 
Juist ook omdat het aantal mensen in de bijstand nog steeds flink aan het oplopen is. Voorzitter, dank 
u wel. En ik neem aan dat hierbij ook het amendement wat ik net eigenlijk al min of meer heb 
voorgelezen hierbij is ingediend. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat, blijf even nog staan voor mevrouw Van den Nieuwenhof. Het amendement 
krijgt mee nummer 3 heet “Vangnetregeling 2015” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik heb één beetje formele vraag aan de heer Yap. Kijk wat u 
nu gaat doen is achteraf iets toevoegen aan het besluit, wat we toen we in de Commissie zaten niet 
wisten. Kijk ik las dat eerst oorspronkelijke voorstel als we gaan nog een keer een zienswijze indienen. 
Dus maar achteraf wordt nu het Commissieverslag onderdeel van de besluitvorming. En ik vraag me 
af of dit dan wel de juiste procedure is, of dat geen bezwaar is.  
 
De heer YAP: Voorzitter, we kunnen daar, denk ik, direct ook de wethouder, de woorden van de 
wethouder op horen. Ik heb het of de PvdA heeft het in ieder geval uitgezocht en wat ons betreft, het 
lijkt erop dat dat wel de juiste procedure is, omdat in het oorspronkelijke raadsvoorstel, ik heb de tekst 
even hier niet voor me, maar daar stond een beslispunt onder 2 in wat niet klopt. Ja, daar stelden we 
ook niets vast, dus dan was ook niet bekend wat de opvattingen zijn van de gemeenteraad en dat was 
wel relevant, dat is wel relevant om een beroep te doen op die vangnetregeling. Dat staat letterlijk in 
de voorwaarden dat er een document, dus lees een verslag, moet worden bijgevoegd wat de 
opvattingen zijn van de gemeenteraad. En ik denk dat we met het amendement wat nu voorligt dat 
even formeel vaststellen. Nogmaals technisch, maar volgens mij wel de juiste weg.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou goed, ik ben het met u eens dat bij het vorige 
oorspronkelijke raadsvoorstel dat beslispunt 2 onduidelijk geformuleerd was, ook voor meer uitleg 
vatbaar. Ik heb het toen anders opgevat als dat we dat in de toekomst nog met elkaar een zienswijze 
zouden indienen, daarom heb ik toen ook geen spreektijd genomen in de Commissie. Maar ik wil dan 
eigenlijk via u aan de wethouder vragen of deze procedure dan klopt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Anderen niet dacht ik in eerste termijn van de zijde van u 
raad. Dan is het woord aan de wethouder. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, het amendement zojuist ingediend door de heer Yap van de Partij 
van de Arbeid die eigenlijk het beslispunt nog wat verder aan gaat scherpen en ja in feite de discussie 
die mevrouw Van den Nieuwenhof daarnet terecht voerde, eigenlijk goed weergeeft het wordt hier nog 
wat scherper aangegeven dan dat het in het aanvankelijke beslispunt stond. Dus in die zin heeft de 
Partij van de Arbeid het huiswerk goed gedaan en zouden we dit als beslispunt op kunnen nemen dan 
is het nog iets sterker dan dat het er al staat en is het ook juridisch juist. 
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De VOORZITTER: Ik kijk even voor de tweede termijn naar u raad. Is daar behoefte aan? Ik 
inventariseer even sprekers. De heer Van Poppel. Alleen de heer Van Poppel van de fractie van de 
SP. Ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij met de beantwoording van de wethouder, 
want dat was ook een beetje het idee wat we erbij hadden bij dit veranderamendement. En laat 
duidelijk zijn er is een tekort en er komt een regeling vanuit het Rijk om dat tekort aan te vullen, 
daarvoor heb je een aantal spelregels en die moeten duidelijk zijn. Als met het aannemen van het 
amendement die spelregels nog duidelijker aan voldaan wordt dan kunnen we dat alleen maar 
onderschrijven en zijn we blij dat de PvdA dan het huiswerk goed heeft gemaakt zoals de wethouder 
zei.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. Anderen nog van u raad? Dan kijk ik, is niet het 
geval. De heer Yap ook geen? De wethouder ook niet. Dan concludeer ik dat wij toe zijn aan, aan 
stemmen. Eerst over het amendement nummer 3 “De vangnetregeling 2015”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 
3. Daarvoor heeft u bij unanimiteit voor gestemd. Het amendement is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan het aldus geamendeerde raadsvoorstel. Op dat stuk nog behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Ja, ik, de heer Raggers is weg. Ja, daar kan ik niets aan doen. Nee, maar wij 
stemmen hier niet hoofdelijk over, dus er is helemaal niets aan de hand. Het is bij unanimiteit, let op 
de fracties. Ja, zo dat moet u dat zien. Zo moet u dat zien. Wij gaan maar snel zolang hij er nog niet is, 
want stel dat hij tegen is, wij gaan over dat raadsvoorstel stemmen. Wie is, wie is voor dit 
raadsvoorstel. Dat is bij unanimiteit aanvaard.  
 
7. C-categorie 
a. Motie Dag van de dialoog  
De VOORZITTER: Goed wij gaan naar de C-categorie dat is een motie. De motie heet “Dag van de 
dialoog”, daar heeft u over gesproken in de Commissie maar moet natuurlijk in de raadsvergadering 
formeel worden ingediend. En als ik goed ben geïnformeerd is de woordvoerder namens de fracties 
die daaronder staan, de heer Aygün. Ga uw gang. 
 
De heer AYGÜN: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter ik heb de motie “Dag van de dialoog” zoals u 
zegt heb ik tijdens de Commissie toegelicht. Er zijn twee punten uit de motie die ik nogmaals wil 
benadrukken. Eerste punt is de aanleiding van de motie, dat staat ook bij de constateringen die ik zo 
meteen als ik de motie ga indienen zal voorlezen. Doel van de motie is een ander belangrijk onderdeel 
van de motie. Met de dialoogmotie willen wij realiseren dat Roosendalers elkaar beter leren kennen, 
waardoor het wederzijdse respect en wederzijds begrip toeneemt. Daarmee wordt dus ook een 
positieve bijdrage geleverd aan de eenheid en de saamhorigheid. Voorzitter, uiteraard heeft u de 
afgelopen zaterdag kunnen horen wat saamhorigheid teweeg kan brengen in Nispen. En bij deze wil 
ik van de gelegenheid gebruik maken om de Nispenaren te feliciteren met de overwinning. Ik zie voor 
me de heer Goossens trots zitten. Uiteraard vragen wij ook om een evaluatie en uit zo’n evaluatie 
volgen ook aanbevelingen, voorzitter. In de Commissie heb ik, heb ik een tweetal punten gekregen 
van de VVD-fractie en VLP-fractie. Ik heb gezegd daar nog op terug te komen. Vanuit beide fracties 
heb ik de vraag gekregen wat betreft de financiering of dat niet via de reguliere subsidie kan. Ik wil 
meedelen dat wij uitdrukkelijk het college verzoeken om de motie uit te voeren en daarom is reguliere 
subsidie niet aan de orde, voorzitter. Ook staat in het dictum van de motie die ik zometeen ga 
voorlezen de woorden “autochtoon” en “allochtoon”. De vraag was of dit vervangen kan worden door 
“alle bevolkingsgroepen”, uiteraard wordt daarmee hetzelfde bedoeld en het verandert niks aan de 
intentie van de motie vandaar dat we ook dit niet per se willen veranderen, voorzitter. Voorzitter, ten 
slotte ik heb tijdens de Commissie getracht alle fracties mee te krijgen. Alle partijen heb ik geprobeerd 
mee te krijgen bij de motie, een motie zoals de organisatie van de Dag van de dialoog verdient naar 
mijn mening een breed draagvlak. Helaas heb ik moeten constateren dat de motie in feite wel erkend 
wordt, maar dat de wil ontbreekt bij een aantal partijen om de motie te steunen. En eerlijk gezegd dat 
vind ik jammer, voorzitter. Voorzitter, nu wil ik als u mij toestaat overgaan tot indienen van de motie. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
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De heer AYGÜN: Motie “Dag van de dialoog”, constaterende dat de recente gebeurtenissen in de 
wereld waaronder in Parijs maar ook in onze gemeente de maatschappij verharden. Constaterende 
dat vanuit de samenleving sterke signalen zijn die vragen om een Roosendaalse Dag van de dialoog. 
Dat de verschillende bevolkingsgroepen vaker over elkaar dan met elkaar praten, dat de social media 
een negatieve bijdrage levert aan de verharding in de maatschappij. Dat vooral de kwetsbare jeugd, 
de kwetsbare mensen hiervan de dupe worden. Overwegende dat een dialoog voor meer onderling 
begrip zal zorgen, dat de Dag van de dialoog in Rotterdam al jarenlang een groot succes is geworden. 
Dat met een Roosendaalse Dag van de dialoog de gelegenheid wordt geboden om mensen uit allerlei 
culturen elkaar te laten ontmoeten. Dat het meerwaarde heeft voor de maatschappij als verschillende 
culturen met elkaar praten aan de hand van een bepaald thema. Dat de Dag van de dialoog 
structureel van aard dient te zijn om met elkaar in gesprek te blijven. Verzoekt het college vanuit haar 
verbindende rol een jaarlijkse dialoogsessie over bijvoorbeeld integratie te organiseren, waarbij zowel 
vertegenwoordigers uit de autochtone als ook allochtone organisaties vertegenwoordigd worden, 
bijvoorbeeld afgevaardigden van verschillende kerken, moskeeën, buurthuizen, bewonersplatforms, 
scholen en enzovoorts. Verzoekt het college na twee jaar te komen met een evaluatie. Verzoekt de 
kosten van de Dag van de dialoog in 2016 op te nemen in de Bestuursrapportage en gaat over tot de 
orde van de vergadering. Voorzitter, deze motie is mede ingediend door de fracties D66, SP, 
GroenLinks, Roosendaalse Lijst en de PvdA-fractie. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER:  Dank u wel. Ik zal namens het… Bent, u bent de enige woordvoerder namens de 
fracties die onder de motie staan, dat daar ga ik eventjes van uit. Laat me het zo doen, ik zal eventjes 
kort namens het college iets zeggen over die motie. En dan kom ik in tweede termijn bij u terug.  
 
De VOORZITTER: Ik kan daar kort over zijn. De motie is sympathiek, is betekenisvol in deze wat 
turbulente tijden. We hebben gisteren Geldermalsen gezien dus dan is er alle aanleiding om met 
elkaar in gesprek te komen en vooral te blijven. Dus in zoverre is het aan u raad om deze motie te 
aanvaarden. Als dat het geval is dan vraag ik u wel om begin volgend jaar dat we dan even met of een 
delegatie van de ondertekenaars of met allen even een gesprek te hebben zodat we het thema 
kunnen vaststellen, omdat u het college vraagt om dat jaarlijks te organiseren. Maar dan wil ik wel 
even met elkaar even weten wat, waarover we het gaan hebben en hoe we het gaan inkleden, 
aankleden. Dus ik vraag uw wederkerigheid dan ook om dat met mij actief dan handen en voeten te 
geven. Dan nog van de zijde van u raad. Wie wenst hierover het woord? Ik inventariseer even. Ik 
begin bij de heer Verhoeven van de Lijst Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. De eerste woorden in de Commissie van ons waren 
van alsjeblieft zet onze lijst, zet onze naam onder de motie, want wij steunen de motie van harte. Maar 
hij staat er nog niet onder, maar dan kan alsnog geregeld worden natuurlijk. En we hebben ook 
duidelijk gemeld van, wij gaan verder, of wij willen in ieder geval verder dan deze motie, dan deze ene 
dag van de dialoog. Wij willen dat er meer uit deze dag gehaald wordt in wat voor vorm dan ook. In 
ieder geval in de Commissie is dat duidelijk naar voren gekomen en verwoord. Dus ik zou zeggen 
succes met de motie en de Dag van de dialoog. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan voegen wij toe aan de motie namens de Partij Verhoeven, Rogier 
Verhoeven. Dan ja, dat blijft een beetje in steun met de ondertekening tot dusver. De heer Beesems 
van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik begin met uw woorden te herhalen. Wij vinden de motie 
zeer sympathiek. De Nieuwe Democraten wensen iedereen met iedereen, iedere dag over ieder 
onderwerp een dialoog toe, zoals bij Roosendaal ontmoet Roosendaal, het Roosendaals Treffen, 
Roosendaal zingt, danst, fietst en bij de Brabantse Dorpen Derby gefeliciteerd namens de Nieuwe 
Democraten. En er zijn nog zoveel andere participaties. Dialoog zorgt ervoor dat mensen bij elkaar 
komen, zorgt ervoor dat de ideeën bij elkaar komen. Zorgt ervoor dat misverstanden worden opgelost, 
zorgt ervoor dat samenwerken mogelijk is.  Dialoog vereist een bepaalde houding om gedrag, om 
elkaar te zien zonder vooroordelen, elkaar te horen zonder vooringenomenheid, elkaar te ontmoeten 
zonder angsten. Dialoog betekent dat je bent wie je bent, dat je de ander behandelt zoals je zelf 
behandeld wilt worden. Dat je de ander serieus neemt zoals je zelf serieus genomen wilt worden. Een 
dialoog met buiten kan alleen als je ook een dialoog met binnen hebt. Wij vroegen ons het volgende 
af. Hoe kun je een dialoog hebben als de ander wordt geblokkeerd. Hoe kun je een dialoog hebben 
met een cordon sanitaire. Hoe kun je een dialoog hebben als de ander wordt geïsoleerd. Hoe kun je 
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een dialoog hebben als de ander wordt genegeerd. Hoe kun je een dialoog hebben als de ander wordt 
afgewezen. Hoe kun je een dialoog hebben als de ander wordt uitgelachen. Hoe kun je een dialoog 
hebben als je binnen anders bent dan buiten. Wij hebben geen behoefte aan een motie van één Dag 
van de dialoog. Wij hebben aan behoefte aan de dialoog elke dag met iedereen binnen en buiten. Als 
de intentie van deze motie is dat we open en eerlijk zijn naar elkaar, willen luisteren, geen 
vooroordelen, geen vooringenomenheid, willen samenwerken, serieus genomen worden is een Dag 
van de dialoog een begin. Maar daar kan het niet bij blijven. Wij zullen de motie vanuit dat perspectief 
gezien heel graag ondersteunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is, dat is niet het geval. Ik heb ook 
verder geen behoefte om in tweede termijn nog te reageren. Ik denk dat we dus, ik heb u gezien… 
Of wilt u nog wat zeggen meneer Aygün? Ja, nee, zeker, ga uw gang. Ja. 
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Nog even kort ook ingaan op uw reactie. Meedenken over 
het thema, uiteraard. Ik denk ook namens de mede indieners dat dat geen probleem zal zijn. De 
goede woorden van de Nieuwe Democraten horende, van meneer Beesems sta ik ook achter, achter 
zijn woorden. Ik weet niet wat, hoe, hoe de VLP- en VVD-fractie staan in deze kwestie sinds vorige 
week. Wat ik wel wil proberen is alsnog een ultieme poging wagen om deze twee partijen ook mee te 
krijgen. Doel is om als Roosendaalse raad unaniem achter deze motie te staan. Wat wij eigenlijk met 
deze motie willen, eigenlijk heel kort gezegd wij willen praten. Wij willen praten met iedereen, wij willen 
praten met de VVD-fractie, de VLP-fractie, met elke partij maar ook met hun achterban, met heel 
Roosendaal. Ik constateer nogmaals dat de motie in principe oké is, maar dat de wil ontbreekt en dat 
heb ik vorige week helaas ook gezien. Ik hoop dat deze partijen ook hun standpunt gaan overwegen 
en eigenlijk meegaan om de motie te steunen. Zo niet, dan kan ik maar één ding zeggen ook al gaat 
de u de motie niet steunen, u denkt waarschijnlijk anders, u handelt anders, dan hoop ik u toch alsnog 
te ontmoeten aan de dialoogtafel. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad het woord. Nee, dan gaan wij stemmen over 
deze motie. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? De heer Matthijssen van de fractie van de 
VVD. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. De voorzitter zal, de VVD zal deze motie niet steunen 
vanwege het financieren en faciliteren van de Dag van de dialoog anders dan via de gebruikelijke 
subsidieaanvragen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. 
Wie is voor deze motie? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties VVD 
en VLP. De motie is aanvaard. 
 
8.Sluiting  
De VOORZITTER: Dames en heren, voordat ik de vergadering sluit ga ik nog iets aan u vertellen. 
Dames en heren het jaar 2015 is bijna voorbij als kalenderjaar. Wanneer de kalender 1 januari 
aangeeft is 2016 aangevangen. Het is geen nieuwjaar in de zin van nieuwe ronde, nieuwe kansen. In 
zoverre is 2015 niet af. Denk aan de vluchtelingenstroom, de strijd tegen IS en de daaraan 
gerelateerde terreur in West-Europa en de uitwerking van de Klimaattop in Parijs. U bent het hoogste 
orgaan van de gemeente en heeft een enorme verantwoordelijkheid. Het zijn van 
volksvertegenwoordiger is een professionele, complexe baan. Voor hobbyisme is geen plaats. U 
straalt uit dat u het werk belangrijk en ook leuk vindt. Ik merk dat bijvoorbeeld wanneer u de gasten 
van de raad ontvangt en vertelt wat u allemaal doet en hoeveel tijd u besteedt aan het raadswerk. De 
mensen zijn hier altijd van onder de indruk en hebben eigenlijk nauwelijks een idee van wat u allemaal 
onderhanden heeft en waarover u besluiten moet nemen. Het is top om overheid te mogen zijn. Om 
de publieke zaak te dienen, letterlijk dienen. Denk aan het Engelse woord voor ambtenaar civil 
servant. Dat dienen kwam afgelopen zaterdagavond in Hooge Mierde zo mooi tot uitdrukking bij de 
Brabantse Dorpen Derby die zo glansrijk werd gewonnen door Nispen en terecht natuurlijk. Een 
gedeputeerde, burgemeesters, wethouders en raadsleden, overheid die de finaliserende negen 
dorpen dienden en supportten. Voor Nispen of misschien beter gezegd “Nipse” waren aanwezig 
raadslid Charl Goossens, wethouder Saskia Schenk en ondergetekende. Van te voren hadden wij op 
momenten natuurlijk wat meegeklust in Nispen, maar de initiatieven kwamen toch steeds uit de lokale 
gemeenschap. En zo hoort dat ook, maar het gaat niet vanzelf. Het gebeurt niet om het enkele feit dat 
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je het zegt. De grondslag is een gezamenlijk gedeelde identiteit, behoudt van geborgenheid ook. Dat 
is essentieel, dat geeft betekenis aan de inspanningen die mensen onbaatzuchtig leveren ten 
behoeve van hun dorp, wijk of buurt. Daar gebeurt het in die relatieve kleinschaligheid en het is de 
overheid, dus ook u raad die de hieruit voorkomende verschillen moet willen zien en accepteren. 
Nispen is geen Tolberg, Tolberg is geen Moerstraten, Moerstraten geen Burgerhout. Maar we zijn 
bestuurlijk wel één gemeente. Dames en heren, er is dit jaar veel gebeurd in deze zaal en daarbuiten. 
Ieder van u zal de balans opmaken, wat ging goed, wat minder en wat was mijn aandeel daarin. De 
komende periode is een moment bij uitstek om daar eens bij stil te staan, samen met uw dierbaren die 
vaak heel treffende en leerzame feedback kunnen geven. Ik wens u allen fijne feestdagen en hoop u 
te zien op onze nieuwjaarsreceptie op 4 januari in de St. Jan.   
 
8. Sluiting. 
De VOORZITTER: Ik sluit de vergadering en nodig u graag uit voor een informeel samenzijn. De 
vergadering is gesloten. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 


