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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 17 MAART 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 10 maart 2016  
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 13 Economische Actiepunten 2016-2017 
b. Voorstel 14 Raadsvoorstel Toetreden tot gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief 

West-Brabant per 1 juli 2016 
 
6. B-Categorie 
 
7. C-Categorie 
 
8.Sluiting  

 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Plaatsvervangend griffier: dhr. R.C.G. Dam 
De heren: A.A.B. Theunis, H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), A.G.A. 
van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP) 
De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), G.A.H.M. 
Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), dhr. R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), J.C.J.M. 
van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van 
Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. 
Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 
R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 
Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven en J.J.M.M. 
Wezenbeek (VVD) 
 
Afwezig:  
De dames: C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks) en S.D.A.H. Schenk-Dekkers (wethouder)  
De heren: P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. E.J.C. 
Matthijssen (VVD),  B. Missal (SP), dhr. C.A.E.M. van Poppel (SP) en M.S. Yap (PvdA) 
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1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen dan open ik de 
raadsvergadering. In het kader van afmeldingen van leden van u raad meld ik vanavond afwezig de 
heer Matthijssen, mevrouw Koenraad, de heer Beesems, de heer Brouwers, de heer Yap. De heer 
Van Poppel zeer onfortuinlijk vanochtend getroffen door een hartinfarct. Het gaat goed met hem naar 
omstandigheden, maar daar is hij nu van aan het herstellen dat kan een poos gaan duren en langs 
deze weg wensen wij hem van harte beterschap en een spoedig herstel. Maar dan weet u ook even 
de reden van afwezigheid. En voorts is afwezig de heer Bernd Missal. Dit is in ieder geval de opgave 
die ik, die ik heb. Dan weet u dat wij van tijd tot tijd ook gasten van de raad ontvangen. En zo ook 
vanavond weer als onze bijzondere gasten ook op de gebruikelijke plek in, op de publieke stoelen. Ik 
verwelkom namens ons allen van harte als onze gasten mevrouw Rijsdijk, mevrouw Uitdewilligen, de 
heer Wagenaars, de heer Groenendijk, de heer Colsters, de heer en mevrouw Duran, de heer 
Koopmanschap en mevrouw Claessens. Zeer welkom in ons midden en wij zijn zeer vereert ook dat u, 
uw keuze heeft gemaakt om vanavond bij ons te zijn. En nog even voor het, voor uw beeld dat 
mevrouw Oudhof, mevrouw De Beer en de heer Wezenbeek, de leden waren van u raad die de 
gasten ook hebben ontvangen en ook hebben verteld over het raadswerk. Dat in de openingssfeer.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dan ben ik toe aan het vaststellen van de raadsagenda. Akkoord zo om dat 
vanavond langs deze route te doen? Het is een paar keer knipperen met onze ogen en het is gedaan, 
denk ik. O ja en natuurlijk het college is niet compleet. Wethouder Schenk houdt thuis het ziekbed, iets 
van een griepje, een verkoudheidje of iets in die richting. Ik ben geen arts. Maar ook, ook haar wensen 
wij het allerbeste met veel beterschap en sterkte. Saskia heb je het gehoord? Hier kikkert ze van op. Ik 
weet het zeker.   
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 10 maart 2016  
De VOORZITTER: Wij gaan naar het vaststellen van de besluitenlijst van u vergadering van 10 maart 
jongstleden. Er zijn bij de griffie geen amendementen op de tekst binnengekomen. Mag ik ervan 
uitgaan dat u conform bent. Dat is het geval, aldus vastgesteld. 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: De afhandeling, 4.b, de afhandeling van de beantwoorde vragen, schriftelijk 
beantwoord zijnde. Ik loop even de vragen af of de fractie nog behoefte heeft aan een aanvullende, 
verduidelijkende vraag. De fractie van de Partij van de Arbeid inzake gelijke beloning vrouwen. Geen 
aanvullende vraag. De fractie van de VLP, ja dat zijn die openstaande vragen naar aanleiding van de 
politieke beschouwingen. Desondanks nog een vraag daarover of?  
 
De heer VAN GESTEL: Mocht dat nodig zijn, voorzitter, dan komen we daar met de Kadernota 
gewoon op terug.  
 
De VOORZITTER: Ja, zeker, zeker. De fractie van de Nieuwe Democraten met een vraag getiteld 
“Foute aanslagen, foute bomen, foute werkwijze”. De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dat, daar hebben we nog wel een aanvullende vraag over 
dat gaat dan heel specifiek over het antwoord op vraag 6. Ja, zo blijkt uit onderzoek dan vragen wij 
aan de wethouder uit welk onderzoek en we zijn vooral erg geïnteresseerd, omdat wij de laatste tijd 
steeds vaker geluiden ontvangen dat het toch niet zo soepel loopt binnen de ambtelijke organisatie. 
 
De VOORZITTER: De heer Lok. 
 
De heer LOK: Ja, het onderzoek wat hier wordt bedoeld is natuurlijk vooral het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek waar datgene wat u dan denkt te hebben gehoord ons dan niet 
heeft bereikt en ook niet z’n neerslag heeft gevonden in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.  
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De VOORZITTER: Dank u wel.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Wij willen dat graag dooragenderen naar de Commissie, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, is nota van genomen. De fractie van de Roosendaalse Lijst “So you think you 
can work”, aanvulling op dat? Nee, meneer Van Dorst niet het geval? Dan ga ik naar de onderwerpen 
onder het beleidsterrein omgeving. De fractie van de VLP inzake waterloop Watermolenbeek en 
parkeergelegenheid Waterland. Meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de vragen die wij gesteld hebben zijn in zoverre goed 
beantwoord dat wij niet helemaal begrijpen waarom er acht parkeerplaatsen verdwijnen waarbij 
bewoners aangeven de situatie dan te zien verbeteren, zowel in veiligheid als in leefbaarheid. Door 
die soort overloop te gaan gebruiken van grasbeton stenen. Wellicht is het gewoon beter om het 
beschikbaar te stellen aan de natuur gehecht aan die Watermolenbeek, dus gewoon gras met 
misschien een struikje. Dat komt de bewoners tegemoet en misschien ook wel de veiligheid. Maar 
wellicht dat het college daar op een later moment zelf nog eens over van gedachten kan wisselen met 
elkaar.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Even een toelichting daarop. Een beetje een vreemde 
vraag, gelet op eerdere vragen van de VLP over de parkeerdruk en de parkeerdrukte in dat gebied. 
De parkeerplaatsen zijn aangelegd op basis van een parkeernorm en die gelden voor dat complex. 
Daarom is het niet helemaal begrijpelijk als we daar parkeerplaatsen gaan verwijderen, maar wel om 
de bewoners ter wille te zijn om een overgang te maken tot de vergroening. We hebben 
geconstateerd is gesproken met de bewoners dat de parkeerplaatsen overdag nauwelijks bezet zijn 
en voor het uitzicht hebben we besloten de parkeerplaatsen waar de bewoners op uitkijken om die 
met grasbetontegels om die te vergroenen, dat het uitzicht voor hun eigenlijk overdag acceptabel is en 
de parkeerruimte voldoet aan de parkeernorm ook gehandhaafd blijft.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u staat mij maar toe één vraag te stellen dus bij deze zal ik u 
toedoen dat ik de portefeuillehouder veiligheid dan nog een aantal aanvullende vragen stel over de 
veiligheid van de parkeerplaatsvoorziening, dat doet niets af aan de goede intentie om in ieder geval 
de parkeernormen te handhaven.  
 
De VOORZITTER: We zien het allemaal tegemoet. De fractie van de Nieuwe Democraten inzake 
plastic inzameling en verwerking. Nog een aanvulling daarop? De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank aan de wethouder voor het uitgebreide antwoord. We 
zijn benieuwd naar de aanvullende informatie die ons wordt beloofd daarin. We lezen dat in mei-
september een enquête gaat plaatsvinden en we horen graag van de wethouder of wij ook zo snel 
mogelijk over de enquêteresultaten worden geïnformeerd. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: U bedoelt de enquête over de proef?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, dat is dan bij het antwoord op vraag, vraag 6 dat gaat dan over die, dat  
omgekeerd inzamelen waarbij u zegt dat er in mei-september een enquête plaatsvindt om te vragen 
naar de ervaringen.  
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, sterker nog. Op zich ook een vreemde vraag want wij, eerder na de 
invoering van Diftar heeft de raad besloten tot een pilot van omgekeerd inzamelen. Met de raad 
afgesproken dat we die proef gaan doen en dat er op basis van de resultaten van de proef en dus ook 
de enquêtes het zou worden voorgelegd aan de raad als de proef succesvol is om het omgekeerd 
inzamelen te gaan invoeren. Dus uiteraard natuurlijk niet alleen de resultaten van de enquête maar 
van de hele proef en vervolgens ter besluitvorming aan u raad voor te leggen, zoals ook eerder 
afgesproken met u raad. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van de VLP inzake “Stremming Willem 
Dreesweg”.  
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Over deze stremming heeft de VLP verder geen 
vragen. 
 
De VOORZITTER: Nee, oké. Dank u wel. En als laatste in deze rij, de fractie van de Roosendaalse 
Lijst inzake de schuldhulpverlening. Geen nadere vragen aan de wethouder. Akkoord. Dan is 
hiermee… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. Op mijn lijstje staat ook nog een vraag van de Nieuwe 
Democraten over participatieve afspraken. Alleen bij die vraag zitten geen antwoorden, maar ze staan 
wel op iBab, dus. 
 
De VOORZITTER: Ik heb hem hier niet, niet staan dus dan gaat die naar de volgende, volgende 
week. Ja. Dus die gaat naar volgende week, de beantwoording ook daarvan.  
 
5. A-categorie 
a. Voorstel 13 Economische Actiepunten 2016-2017   
De VOORZITTER:  Dan gaan wij naar agendapunt 5, dat zijn de hamerstukken. Een tweetal punten 
ligt voor het eerste 5.a. inzake de Economische Actiepunten 2016-2017. Eén uwer behoefte een aan 
stemverklaring vooraf?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Het gaat over het EAP, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Dit is agendapunt 5.a de Economische Actiepunten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, daar hebben wij een stemverklaring bij, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De Nieuwe Democraten waren tegen het EAP 1.0, 
we zijn ook tegen het EAP 1.1. Het plan was en is verre van SMART het geeft slechts een vrijbrief van 
1,2 miljoen voor kopjes koffie. Maar wat veel erger is is de houding en gedrag van de wethouder zoals 
dat tot uiting kwam in zijn reactie op onze bijdrage vorige week en ik citeer “voor elke letter in dit plan 
neem ik mijn verantwoordelijkheid maar u was al tegen en dus heeft het niet zoveel zin met u de 
discussie aan te gaan want hoe moet ik u in godsnaam overtuigen als u in de eerste zin van je 
beschouwing al laat merken dat je tegen bent. En dat ben ik gewend van de heer Schijvenaars en dat 
laat ik lekker langs me afglijden.” Voorzitter, een dergelijke grondhouding getuigt wat ons betreft van 
een totaal gebrek aan respect ook gebrek aan vermogen om op inhoud een debat te voeren. En wij 
vragen ons af of de wethouder ook op deze wijze met ondernemers zal gaan blijven omgaan of gaat 
omgaan. Wij zullen de wethouder op dit dossier en feiten en resultaten blijven volgen en overigens we 
hebben nog steeds tien suggesties voor echt werk maar niemand in deze gemeenteraad wil daarover 
informatie hebben. Hoezo economische activiteiten promoten?  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad omtrent een stemverklaring? Dat is niet het 
geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor agendapunt 5.a. Daarvoor hebben gestemd alle fracties 
met uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten. Het voorstel is aanvaard.  
 
b. Voorstel 14  Raadsvoorstel Toetreden tot gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief 

West-Brabant per 1 juli 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b, raadsvoorstel Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Archief West-Brabant per 1 juli 2016. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? 
De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de fractie van de VLP heeft vorig jaar in haar lijn niet gekozen voor 
deze samenvoeging en zal derhalve dan ook niet instemmen met het raadsvoorstel. Verder daarvan 
akte, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor dit raadsvoorstel? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de 
VLP. Het voorstel is aanvaard.  
 
6. B-categorie 
De VOORZITTER: Artikel, of artikel, agendapunt 6 B geen voorstellen. 
 
7. C-categorie 
De VOORZITTER: 7, C geen voorstellen. 

 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan de sluiting van de raadsvergadering. Even een klein 
changement en dan gaan we door met de Commissievergadering. De vergadering is gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
24 maart 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


