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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015 
 

 

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 4 en 5 november 2015  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Raadsvoorstel 47 Benoeming en beëdiging lid Commissie Ombudsman 
b. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
c. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
d. Actielijst en motielijst 
 
5. A-categorie 
a. Voorstel 48 Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV 
 
6. B-categorie 
 
7. C-categorie 
a. 440-2015 Herstructurering WSV-groep  
 
8.Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

De heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, H.J. Polderman, wethouders 
De dames: 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), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. 

van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel 

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

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

Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), J.J.M.M. Wezenbeek 

(VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig:  Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), R.G.J. van 

Broekhoven (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), 

G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven) 

 
1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen we hebben nog 11 minuten 
voor de raad. Ja, ik vind het zelf ook wel grappig. 
 
De heer JANSSEN: Het moet lang genoeg zijn. 
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De VOORZITTER: Dames en heren, de raadsvergadering is geopend. Hartelijk welkom aan u allen. In 
het kader van de opening meld ik afwezig de raadsleden mevrouw Koenraad, mevrouw De Beer en de 
heren Verhoeven, Van Poppel, Van Broekhoven en De Regt. En de heer Schijvenaars is wat later is 
wel in dit gebouw, maar komt wat later in deze raadsvergadering. Dat in de mededelingensfeer.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Is deze agenda goed zo? Dat 
vindt u allemaal? Dat ben ik zeer met u eens.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 4 en 5 november 2015  
De VOORZITTER: Agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van u 
raad, vergaderingen van 4 en 5 november jongstleden. Er is een amendement op de besluitenlijst 
ontvangen op de vergadering van 4 november bij motie 10, heeft u dat voor u ook op uw tafeltje liggen 
die amendering? Elsbeth? Ja? Nee? Dat heeft u? Dan hoef ik dat allemaal niet voor te lezen. U met 
inbegrip van dat amendement op hetgeen genotuleerd staat kunt u dan instemmen met 4 en 5, daar 
staat oktober maar dat moet november zijn, de besluitenlijst van zowel 4 als ook 5 november. Dat is 
het geval. Dan is dat incluis de verbetering vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Raadsvoorstel 47 Benoeming en beëdiging lid Commissie Ombudsman 
De VOORZITTER: Dan kom ik al toe aan agendapunt 4.a. Dat is een raadsvoorstel inzake de 
benoeming en beëdiging van een lid van de Commissie Ombudsman. Ik heet welkom de hele 
Commissie die vanavond aanwezig is om van dit belangrijke moment ook getuige te zijn. Mevrouw 
Smiers, voorzitter van de Commissie en de heer Simons lid van de Commissie wonen ook bij de 
beëdiging van het nieuw, nieuwe lid de heer Rosendaal. En ik zou de heer Rosendaal willen vragen 
om naar voren te komen voor de belofte en dan wil ik u raad vragen indien u daartoe in staat bent om 
te gaan staan.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Oké, dames en heren dan is de schorsing bij deze weer opgeheven en ik stel het 
toch nog even aan de orde als formaliteit dat u instemt met het onderliggende raadsvoorstel om over 
te gaan tot benoeming en beëdiging van de heer Rosendaal tot lid van de Commissie Ombudsman. 
En dat is het geval.  
 
b. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5, of sorry 4.b een lijst van aan u raad 
geadresseerde brieven. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening van die, van die brieven aan u 
raad. Niemand daarover het woord? Geen op- of aanmerking? Dan gaan wij dat aldus doen.  
 
c. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4.c. afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Er is een 
jongste versie vanmiddag laat nog vastgesteld, dat is aan u rondgedeeld ga ik vanuit. Een aantal 
vragen en antwoorden op de beleidsterreinen Bestuur en Omgeving. Ik loop even af of er van uw zijde 
nog behoefte is aan een aanvullende vraag. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, punt van orde als dat van u mag. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Er zijn twee vragen die gesteld zijn, die niet schriftelijk zijn beantwoord, doch 
dat wel de bedoeling is. Ik heb van uw zijde van het college geen excuus of permissie van ontvangen 
dat dat later nog volgt. Zou ik dat graag eerst mogen vragen over verzoeken of dat later gaat volgen, 
zo ja wanneer. 
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De VOORZITTER: Wat bedoelt u nou. Ik ben, wat? U mist, u mist? 
 
De heer VAN GESTEL: Het gaat om 24-uurs, of thans vragen sorry, vragen over het parkeerbeleid 
deel 2, gisteren netjes in de tijd ingediend. En over de VLP stand van zaken dienstwoning.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar dat komt dan toch de volgende keer aan de orde?  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, wij hebben die vragen gesteld. Wij zien daar geen antwoorden 
terwijl die vanavond wel aanwezig hadden moeten zijn, dat recht is ons toebedeeld in de nieuwe 
werkwijze.  
 
De VOORZITTER: Ja.  
 
De heer VAN GESTEL: En… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Ik het niet erg dat het later is maar dan had ik graag daarvan wel een 
schrijven of een bericht ontvangen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat weet ik niet. 
 
De heer VAN GESTEL: Het is onoverkomelijk dat er iets misgaat, maar… 
 
De VOORZITTER: Ja, dat weet ik ook allemaal niet hoe dat gaat. Maar kijk als u vragen indient die 
moeten natuurlijk wel beantwoord worden ambtelijk en geaccordeerd door de portefeuillehouder en 
als dat allemaal niet voor de raadsvergadering as we speak kan, ja dan gaat het naar een volgende 
keer, dat het moet ook allemaal wel werkbaar blijven. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, in de nieuwe werkwijze is dat duidelijk met elkaar afgesproken 
dat dat wel zou gebeuren, iedere week zouden er antwoorden volgen. En als u zegt dat lukt ons niet, 
dan hoor ik dat graag van u. 
 
De VOORZITTER: Dat lukt in deze twee gevallen lukt dat niet, maar mopper in het Presidium daar 
even over verder, maar nu niet want we hebben nu een raadsvergadering. Het is zoals het is. Ja? Ik 
ga even kijken naar de fractie van en mevrouw Koenraad is er niet, van GroenLinks over die 
kerncentrale maar dat kan geen nadere vraag worden. Ik kijk even naar de Roosendaalse Lijst inzake 
Doel. Is niet het geval. Dan de beantwoording van de vragen van het CDA inzake pilot reguleren 
mengvormen winkelhoreca. Ja? 
 
De heer VAN GINDEREN: Een korte vraag, voorzitter. In het antwoord staat een wedervraag dat het 
nut van de pilot wordt onderschreven er wordt ook aangegeven dat onder lokale ondernemers een 
groot draagvlak is voor deelname aan deze pilot. Maar dan komt er een vraag van de 
portefeuillehouder, enigszins ongebruikelijk in een antwoord moet ik stellen, dus het is wel enigszins 
curieus vandaar deze vraag. Want de vraag is kunnen er, kunnen we er gevoeglijk vanuit gaan dat dit 
draagvlak er ook is binnen u raad. Ja, ik kan als vragensteller natuurlijk wel namens het CDA dat 
draagvalk onderschrijven, maar niet namens de raad. Dus wat is de bedoeling van de 
portefeuillehouder met deze vraag. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dat is in dit geval wat anders zal ik maar zeggen als bij de pilot die op zich 
loopt van de Retailagenda. De Drank- en Horecawet is wat minder flexibel, dat is wat strakker 
georganiseerd. En we zijn bereid om aan die pilot die over maar vier aspecten gaat mee te doen, 
maar we weten dat dat natuurlijk wat meer discussie kan opleveren dan de Retailpilot. En vandaar de 
vraag of u als raad zich ook kunt vinden dat we aan deze pilot nogmaals die wat, die zal maar zeggen 
wat hardere wet, wat specifiekere wet, dat we daar ook wat flexibel mee omgaan op die vier aspecten, 
want het gaat maar over vier aspecten. En daar vonden we het wel van belang om te weten hoe u als 
raad daar tegenaan keek. 
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De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik weet wat mij te doen staat, voorzitter. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, exact. Dat was de bedoeling ook. Dank u wel, wethouder. 
Dan ga ik naar de lijst, ja, de fractie Nieuwe Democraten inzake inhuur derden. De heer…., ja. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De fractie van de Nieuwe Democraten heeft naar 
aanleiding van de antwoorden op onze vragen, waarvoor dank, wat verdere vragen gesteld. Wij zijn in 
afwachting van die antwoorden en die stukken die wij opgevraagd hebben. Wij overwegen om dit aan 
de Commissie aan te bieden om voor nadere zaken te gaan overleggen. We zijn ook dankbaar voor 
de zaken die de VLP heeft ingebracht op hetzelfde dossier. Wat ons betreft even aanhouden, als dat 
enigszins kan totdat wij de volgende vragen hebben beantwoord gekregen.  
 
De VOORZITTER: Ja, kijk de antwoorden, zijn, zijn gegeven. Het is verder aan u om dat richting 
Commissie of anderszins nog verder door te geleiden daar nemen wij op dit moment neemt de 
wethouder daar kennis van. Dan ga ik een tweetal vragen nog van de Roosendaalse Lijst aan 
wethouder Theunis. De eerste is inzake verkoopportefeuille gemeentelijk vastgoed, geen nadere 
vraag. En de andere inzake de blijverslening, ook niet aan de orde om een nadere vraag te stellen. Op 
het beleidsterrein Omgeving en ik ga dat even clusteren en dan begin ik bij de fractie van de VLP die 
een viertal vragen heeft gesteld. Ik begin even met stand van zaken kansen voor Kalsdonk. Daar nog 
een nadere vraag over. Dat is niet het geval? Nee. Dan de VLP die een vraag stelt over de 
afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens. Geen nadere vraag? Nee. Parkeerbelasting? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, die nadere vraag hebben wij ingediend, dus dat antwoord komt 
volgende week, dus lekker laten. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar ik loop het gewoon even af. Voet- of fietspad, voet- of fietspad? Nee? 
Meneer Brouwers geen nadere vraag? Dan ga ik naar D66, ook niet over de bestrating Nieuwe Markt. 
En last but not least fractie van de PvdA inzake situatie kwetsbare jongeren.  
 
De heer YAP: Voorzitter, nu nog geen aanvullende vragen. Ik heb de antwoorden nog niet 
bestudeerd. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ja, die zijn nog warm. Goed, dat is dat onderdeel. 
 
d. Actielijsten motielijst 
De VOORZITTER: Dan vervolgens 4.d actielijst en motielijst. Eerst maar even de actielijst, zijn daar 
nog vragen opmerkingen? Mevrouw Oudhof? Ja? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, over 2015 A3, de ouderbijdrage jeugdhulp. Deze week stond in het 
NRC dat Minister Van Rijn de ouderbijdrage jeugdhulp gaat afschaffen. Zijn wij natuurlijk heel blij mee 
de wethouder heeft ook een brief geschreven naar wethouder Van Rijn dus misschien heeft dat 
geholpen, wie weet. Maar ja wat wij graag willen weten is wat gaat de gemeente Roosendaal hier nu 
mee doen. En hoe gaan we hiermee verder en wat betekent dat. En dat zou ik graag of in een notitie 
of in een raadsmededeling meer over willen weten. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Dat klopt inderdaad en of de Staatssecretaris op mijn brief heeft gereageerd 
dat laten we maar even in het midden, we denken inderdaad van wel maar we zullen dat even 
bekijken hoe we daar mee om moeten gaan. We zullen daar een memo over naar de raad sturen. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad op de actielijst? Niemand? Dan sta ik even nog stil bij de 
motielijst. Daarover nog iemand het woord gewenst? Dat is niet het geval.  
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5. A-categorie 
a. Voorstel 48 Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 5. Dat is een hamerstuk en dat handelt over een 
voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulance Vervoer. Eén van u 
nog behoefte aan een stemverklaring desondanks? Niemand? Dan is dat voorstel bij hamerslag 
aanvaard.   
 
6. B-categorie 
De VOORZITTER: Dan resteert ons nog, agendapunt 6 niet aan de orde.  
 
7. C-categorie 
a. 440-2015 Herstructurering WSV-groep  
De VOORZITTER: 7, in de C-categorie de herstructurering van de WVS-groep. Ik noteer even wie van 
u allen daarover het woord wil. In elk geval begin ik bij mevrouw Derks van de Partij van de Arbeid. En 
dan ga ik eventjes opschrijven. Ja, de griffier wijst mij erop dat in de eerste termijn alleen even de 
indieners het woord krijgen en dan in de tweede termijn de anderen, die niet maar althans dan ga ik 
uit van de ondertekenaars van de concept-motie maar ik kan me ook voorstellen dat u over andere 
dingen het woord zou willen voeren, behalve dan over die motie. Ik inventariseer toch even de 
sprekers. Als u nog even uw hand, in ieder geval de heer Van Gestel, de heer Goossens, ja die…  
Goed, ik begin met mevrouw Derks van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Een aantal weken geleden bespraken we in de Commissie 
de herstructurering van de WVS gemeenschappelijke regeling naar een leer-werkbedrijf. Een aantal 
partijen waaronder de Roosendaalse Lijst en de Partij van de Arbeid gaf aan dat teveel wordt gedacht 
vanuit de oude organisatie. Het gaat erom met een andere bril naar de WVS te gaan kijken. De 
organisatie moet verder innoveren, verbreden en verdiepen, loskomen van het oude. De WVS kan 
zeker met de juiste mensen ervoor zorgen dat er meer toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de 
mensen. Het gaat in de taak van de WVS maar eigenlijk ook en in die van het traject van het werkplein 
om mensontwikkeling. Mensen te helpen te stijgen op de participatieladder en aan het werk te gaan. 
Van belang lijkt ons daar om taken te verbreden en te verdiepen, nieuwe taken ontwikkelen. Waarom 
niet meer dingen doen, waarom we beperking opleggen, werk op verschillende fronten aan 
mensontwikkeling. Door bij een totaaltraject betrokken te zijn kan het ook effectiever en efficiënter. 
Belangrijke voordelen zijn dan ook dat het duidelijkheid aan de burgers geeft, doordat ze maar bij een 
aantal organisaties in gesprek in begeleiding of traject gaan. En ook zeker dat door de WVS-groep 
breder in te zetten de geldstromen binnen de keten van gemeenten blijven. De WVS het nieuwe leer-
werkbedrijf is geen wondermiddel. Natuurlijk is het zo dat hoe hoger de loonwaarde is des te groter is 
de slagingskans voor plaatsing in de arbeidsmarkt. Doelstelling moet zijn dat de huidige en de 
toekomstige trajecten binnen de WVS moeten leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. Dus met 
andere woorden mensen met zeer lage loonwaardes, even kijken waar ben ik, moeten niet blijven 
hangen in de WVS. Juist daarom zou ook een zeer intensieve samenwerking met het Werkplein voor 
meer duurzame mensontwikkeling kunnen zorgen. We zijn realistisch en beseffen dat de arbeidsmarkt 
op dit moment een aantal doelgroepen niet gemakkelijk zal opnemen omdat de productie te laag, de 
begeleiding te veel tijd vraagt en het werkgeversrisico groot is. Daarom is en blijft ook detachering 
belangrijk. Het blijft vooral ook gaan om maatwerk. Niet alle werkzoekenden moeten een 23-maanden 
traject krijgen, zeker niet. Waar een jobcoach voldoet het zeker hierbij laten. Enkel een klein zetje 
wanneer het niet meer nodig is. We willen dus een intensievere samenwerking tussen Werkplein en 
WVS, een vergroting van de expertise binnen gemeentelijke organisaties. Tegelijkertijd zorgen we 
ervoor dat de inverdienmogelijkheden uitgebreid worden en hierdoor ook misschien in kleine stapjes 
de subsidiestromen verkleind kunnen worden. Onze bedoeling is zeker samen met de wethouder de 
WVS krachtig weg te zetten. De motie is niet een verandering van het beleid, maar een versterking 
ervan. Omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft hebben we via de griffie de situatie bij 
andere raden laten checken. De meeste raden hebben de mededeling niet geagendeerd en anderen 
benadrukken borging van de raadsbetrokkenheid. We zien de motie als een extra kans en dienen hem  
daartoe graag in in Roosendaal met na eventuele aanname daarna doorzending naar de andere 
raden. Dan wil ik nu graag de motie indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
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Mevrouw DERKS: De motie niet alleen herstructureren, maar ook innoveren, verbreden en verdiepen. 
Namens de Roosendaalse Lijst, CDA, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ik zal me beperken 
tot het dictum. In gezamenlijkheid met de samenwerkende gemeenten in overleg te treden met de 
Werkpleinen en WVS-groep teneinde te bewerkstelligen dat de WVS-groep onder regie van de 
Werkpleinen breder wordt ingezet in het ontwikkelen en plaatsen van alle doelgroepen uit de 
Participatiewet, die door middel van een kort of lang leer-werktraject als doel hebben een uitstroom 
naar de arbeidsmarkt om zodoende dubbelingen in de keten of kosten te voorkomen en om een 
gunstig inverdienmodel tot stand te brengen voor het eigen leer-werkbedrijf van de gemeente.  Dank u 
wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En ja uw dictum 2 is dan dat de motie ter ondersteuning naar de gemeenteraad… 
Ja. 
 
Mevrouw DERKS: Excuseer dat was ik even vergeten. En het dictum het nummer onder het besluit 2 
is deze motie ter ondersteuning naar de gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten te 
sturen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “WVS niet alleen herstructureren 
maar ook innoveren, verbreden en verdiepen” hij maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En de 
heer Van Gestel heeft een vraag voor u.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben uw motie ook uitgebreid bestudeerd ook 
de wijziging die gisteren tot ons is gekomen en vandaag nu ingediend en voorligt. Voorzitter, wij zien 
in deze motie dat u de WVS eigenlijk de markt op duwt. Alleen in de motie zelf vermeldt u nergens dat 
er kaders zouden moeten zijn om dit tot stand te brengen. Dat de nieuwe WVS die de markt opgaat 
niet de markt mag verstoren, niet aan concurrentievervalsing mag doen. En dat uiteindelijk het woord 
privatiseren hier uit valt maar dat wel uiteindelijk de doelstelling is, zo lezen wij het tussen de regels. 
Waarom heeft u dat niet expliciet vermeld of expliciet opgenomen om iets duidelijker te zijn.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Als het te expliciet wordt vermeld nu, ik denk dat er in die structurering een 
beweging moet zijn. We weten niet op wat voor termijn het richting het commerciële kan gaan. Het 
heeft te maken met de stapjes die gezet moeten worden en dat we natuurlijk altijd zitten met de 
mensen die in het beschutte werk zitten en de kosten die daaraan samenhangen. Het is ook, wij zijn 
van mening dat wij het niet te sterk moeten inkaderen wanneer we het wegzetten, het is duidelijk waar 
we naartoe willen. En het is vooral nu aan, aan, aan het bestuur en aan de WVS zelf om dit in goede 
banen te gaan leiden. 
 
De heer VAN GESTEL: Laatste vraag, voorzitter, u vraagt eigenlijk een, een onderzoek om te kijken of 
daar mogelijkheden zijn regionaal. Maar u geeft daar en dan herhaal ik hem dan anders, u geeft 
daarin niet mee dat u het belangrijk vindt dat er wel gelet wordt op bijvoorbeeld concurrentiebeperking 
of fair play. U noemt dat expliciet niet en dat kan door anderen in de regio natuurlijk wel gelezen 
worden als zijnde Roosendaal kiest niet voor dat systeem of kiest niet voor die waarborgen. Dus 
Roosendaal is eigenlijk voor oneerlijke concurrentie van de WVS die straks die markt op geduwd 
wordt.  
 
Mevrouw DERKS: Nou, dat vind ik wel heel kort door de bocht gedacht. Ik denk dat wij gewoon in 
gezamenlijkheid juist omdat het nu ook een gemeenschappelijke regeling betreft is het een voorzet 
om met de gemeenschappelijke raden die hierbij betrokken zijn en met de WVS zelf om daarover in 
gesprek te gaan hoe we dat vorm moeten geven in de toekomst. De eerste stap is al gezet, dat is het 
voorstel dat er nu ligt de herstructurering zelf. In feite zou u dan ook al een opmerking kunnen maken 
die ook door andere raden niet is gedaan, dat het al eigenlijk oneerlijke concurrentie betreft. Er zijn 
namelijk ook al commerciële leer-werkbedrijven en daar wordt, is eigenlijk nu geen aanstoot aan 
gegeven. Dus waarom zou er met iets verdere uitwerking van die herstructurering om in ieder geval 
die inverdienmogelijkheden te realiseren en het wat te verduidelijken voor de burger, waarom zouden 
we dat dan nu wel zover concreet moeten dichttimmeren in ons verhaal terwijl we weten waar we 
naartoe willen. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Derks. Het woord is aan de heer Goossens van de 
Roosendaalse Lijst.  
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil het hebben oer drie dingen. Het doel van de motie, 
waarom kunnen we de herstructurering niet afwachten en de andere raden informeren. De visie tot 
herstructurering van de WVS wat betreft het ontwikkelen van mensen en begeleiden naar werk vinden 
we goed. Maar we maken ons zorgen over het speelveld tussen de twee gebruikte instrumenten WVS 
en onder andere Baanbrekend en de ruimte die daarin nu overblijft voor WVS. Op dit moment is de 
teneur de herstructureringsvisie van de WVS dat het een langer leer-werktraject biedt aan mensen die 
veel begeleiding nodig hebben, die zo gezegd een loonwaarde tussen 50 en 80% hebben. Een groep 
met een financieel economisch rendement voor WVS. Waar nu de herstructurering en zeker ook de 
verdeling vanuit de Werkpleinen op aanstuurt is werkzoekenden die slechts een klein zetje of een 
beetje begeleiding nodig hebben de hogere loonwaardes niet naar WVS komen deze gaan naar 
Baanbrekend of vergelijkbare aanbieders. Deze motie beoogt dat ook WVS met haar kennis en zeker 
ook haar netwerk ook de mogelijkheid houdt ook deze mensen een klein zetje te geven en te 
plaatsen. Met andere woorden WVS biedt haar, breidt haar mogelijkheden uit en vergroot dus haar 
inverdienmogelijkheden. Op dit moment ligt de raadsmededeling herstructureren WVS voor en willen 
we de gelijke kansen voor alle aanbieders met deze motie borgen door de WVS niet beknotten, maar 
aan te zetten tot verbreden, verdiepen en innoveren. Binnenkort komt de pilot baanbrekend via de GR 
Werkpleinen naar de raad en daar zullen we daar hetzelfde inzetten op gelijke kansen. Iedere 
aanbieder kan daar inzetten op zijn toegevoegde waarde. Wat is de meerwaarde van WVS, maatwerk 
per werkzoekende. De mensen niet naar een functie brengen, maar naar werk. Met deze motie moet 
dat voor een brede groep mensen toepasbaar zijn. Waarom kunnen we die herstructurering niet 
afwachten. Als de herstructurering vervolgt zoals ingezet dan worden de krenten uit de pap geplaatst 
bij bijvoorbeeld een Baanbrekend. Nu lezen we in de raadsmededeling niet duidelijk dat WVS zich 
breed kan blijven inzetten. Tussen de regels door is het wellicht wel de bedoeling, doch het staat er 
niet expliciet in. Deze motie heeft daarom dus een toegevoegde waarde om die verbreding, verdieping 
en innovatie duidelijker mee te nemen in de herstructurering die gaande is. De andere raden te 
informeren, we hebben via de griffie de situatie bij andere raden laten checken. De meeste raden 
hebben de mededeling niet of nog niet geagendeerd. En andere raden benadrukken de borging van 
de raadsbetrokkenheid. We zien de motie als een extra kans en dienen hem daartoe graag mede in 
met de PvdA en de andere genoemde partijen in deze gemeenteraad van Roosendaal met na 
eventuele aanname daarna doorzending naar de andere raden. Met die gemeenschappelijke 
regelingen is de vraag van de gemeenteraad om vroeg betrokken te worden. Doch als raadslid vraag 
je jezelf wellicht af wat voor zin heeft het om hier een motie over aan te nemen. Die moet dan nog 
naar al die gemeentes, wat blijft daar van over. Voorzitter, Roosendaal is in de gemeenschappelijke 
regeling WVS en de gemeenschappelijke regeling Hart van West-Brabant de grootste gemeente met 
de grootste gemeenteraad. Dus als er één gemeenteraad is die een eerste stap kan zetten, dan is het 
de Roosendaalse gemeenteraad. Deze motie is wellicht een kleine stap voor Roosendaal, maar wie 
weet welke giant leap daar uit voort kan komen in de regio. Afsluitend zoals collega Derks ook zei, de 
motie is niet ter verandering van beleid, maar ter versterking van beleid. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel heeft een vraag voor u. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Aandachtig uw betoog eerst helemaal afgeluisterd. 
U zei in het begin van uw betoog mensen met een loonwaarde meer dan 80% daarvan zegt de WVS 
die zijn snel bemiddelbaar. Het UWV gaat namelijk uit van 100% bemiddelbaarheid. U wilt die mensen 
via de WVS kort op die arbeidsmarkt zien te krijgen. Maar in wezen is dat nu de taak van het 
Werkplein en aangezien die mensen al kort bemiddelbaar zijn is daar nu te weinig resultaat naar uw 
mening. Doen zij dat niet goed het Werkplein. Of want, want u prijst eigenlijk de WVS dat zij dat veel 
beter kunnen maar ja kort zitten op de arbeidsmarkt ik zie daar niet echt veel verschil of dat nou door 
de één of de ander gebeurt dus volgens mij doen ze bij het Werkplein goed werk. 
 
De VOOZITTER: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Op dit moment ligt de raadsmededeling herstructureren WVS voor. Wij hebben 
een mening over het Werkplein maar die ligt nu niet voor, het Werkplein. We hebben het in de 
Commissie ook uitgebreid over Baanbrekend gehad maar dat ligt nu niet voor. Nu ligt herstructureren 
WVS voor. Daar zien wij in dat de herstructurering iets te beknot wordt ingezet. Wij willen hier de 
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mogelijkheid open houden en zoals ik in mijn betoog ook aangaf als de gemeenschappelijke regeling 
Werkpleinen voorligt dan willen we daar zeer graag overheen gaan. Ook zeker om de gelijke kansen 
te creëren voor alle aanbieders. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Goossens. Ik kijk naar de heer Beesems van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt niet alleen een motie maar uiteindelijk ligt 
ook de herstructureringsopdracht er. We willen de Commissie niet opnieuw doen. De Nieuwe 
Democraten spreken uit dat ze bang zijn dat het nog steeds rondpompen van personeel is. Instromen, 
doorstromen, uitstromen en weer instromen. We hebben geen betere oplossing en ook onze 
achterban niet. We zullen dus met inbrengen van de motie ook achterstaan de nieuwe herstructurering 
in zijn totaliteit. 
 
De VOOZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Vervolgens is het woord aan de heer Van Gestel van 
de fractie van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, zeer aandachtig en zeer uitvoerig heeft de fractie van de VLP de 
motie besproken in maar liefst meerdere vergaderingen. Kunt u nagaan en dan gisteren de gewijzigde 
versie, weer stof tot discussie en debat. Niet zozeer over wat de VLP wil met de WVS, dat is voor ons 
duidelijk. Maar of de motie ook daadwerkelijk dat bereikt wat we zouden moeten willen bereiken en dat  
waarborgt wat we veilig moeten stellen. En voorzitter, ik haal dan ook even de Staatssecretaris 
mevrouw Klijnsma aan, die over deze motie zou zeggen iedereen moet gewoon aan het werk, want 
dat zegt ze. En de hele Participatiewet houdt maar met één ding rekening dat iedereen aan het werk 
moet. Dat de WVS probeert uiteraard de beschermde en beschutte werkplekken die er nu zijn maar 
de grote overheadkosten die drukken op de Begroting om daar op in te kunnen verdienen is logisch 
en daar staan we als VLP ook zeker voor open. Inverdienen in bepaalde mate moet mogelijkheden 
bieden. Maar wat ons betreft gaat het veel te ver om dat voor al die doelgroepen te doen. Als de WVS 
zich wil concentreren op doelgroepen die wat moeilijker bemiddelbaar zijn en daarvoor werk-
leertrajecten inzetten bijvoorbeeld bij de overheid waardoor ze maatschappelijke activiteit en 
betrokkenheid kunnen tonen vinden we dat gans niet erg. Maar als de WVS de taak krijgt om als  
re-integratiebureau de markt op te gaan, waarbij nu alle risico’s die bij de WVS liggen gedragen 
worden door alle gemeentes die aangesloten zijn bij de WVS, dan is dat iemand de markt op sturen 
gestut en gesteund door overheidsgeld, door de burger. Als het dus dan misgaat bij de WVS dan 
moeten wij ook die kosten op ons nemen, dat zijn ook hoge risico’s. Ja, voorzitter nu hebben we een 
risico dat kennen we. Maar nu gaan we andere risico’s erbij betrekken en dat gaat ons echt iets te ver. 
En zou in de motie een kader meegegeven zijn waarin duidelijk wordt weergegeven dat ze niet 
marktverstorend moeten werken en dat uiteindelijk privatiseren een doel is, dan kunnen een weg 
vinden, dan kunnen we met elkaar dat debat aangaan wat willen we met de WVS bereiken. Willen we 
dat op afstand krijgen. Maar zoals het hier staat is het voor ons net die brug te ver die ons over de 
streep gaat trekken. En wij doen op u een beroep om in ieder geval wel uit te spreken dat als er in de 
regio over gepraat wordt dat we met elkaar natuurlijk goed aan gaan voelen, waar gaan wij naartoe. 
En dat we op een ander moment dan vanavond dan de discussie aangaan waar liggen de grenzen 
van de WVS. En nogmaals wat de VLP betreft is de huidige vervulling van taken beschutte 
werkplekken bieden aan deze groep mensen primair de hoofdtaak en van ons mag dat ook primair zo 
blijven.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Voordat de SP overgaat tot opmerkingen maken over de motie  
willen we eerst een paar opmerkingen vooraf maken. Allereerst in de Commissie heeft de SP een 
beroep gedaan op de wethouder om duidelijkheid te verschaffen over de verplichting van werkgevers 
om de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het antwoord was wat de SP 
betreft veel te vrijblijvend. Voorzitter, lokaal en ook landelijk hebben wij naar deze mensen een 
verplichting. Deze mensen hebben net zoals iedereen recht op een baan. En zullen bij het 
arbeidsproces gauwer beboet worden. Ik vraag de wethouder op deze plaats om nog eens zijn 
uiterste inspanning te doen om deze mensen via de werkgeversbenadering aan een baan te helpen. 
En zich ook te richten op het midden- en kleinbedrijf en niet alleen op een bedrijf met 25 werknemers 
of meer. Juist omdat vaak in kleine bedrijven meer mogelijkheden zijn om de deze mensen op de 
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werkplek te begeleiden. Dan de tweede, hoe kunnen we als raad monitoren dat mensen vanuit de 
doelgroep van de WVS wel aan een baan komen op de reguliere arbeidsmarkt. Voorzitter, dit ook 
omdat we ervoor moeten waken dat deze groep niet in de grote mist van de Participatiewet verdwijnt. 
Kan de wethouder daar nog eens op ingaan. Dan verder naar de omvorming van de WVS-groep naar 
leer-werkbedrijf, wat de SP betreft moet het er ten aanzien van uitstroom naar de arbeidsmarkt ten 
allen tijde maatwerk geleverd worden. Het gaat hier om allerlei verschillende mensen met allerlei 
verschillende mogelijkheden, capaciteiten en mensen. Dat betekent dat de re-integreren nooit en te 
nimmer eenheidsworst mag worden. De SP heeft dit al veel vaker aangegeven. En op dit onderdeel 
zullen wij zeker de re-integratieprojecten nauwgezet blijven volgen. De inzet van de WVS-groep als 
leer-werkbedrijf op dit gebied is wat ons betreft ook een logische stap zolang er maar maatwerk 
geleverd kan blijven worden. Voorzitter, dan naar de motie. De WVS-groep het 
werkvoorzieningsschap is van de gemeente, zodra daar tekorten zijn dan draait de gemeente 
daarvoor op. Het opzetten en inzetten van de WVS in een zo breed mogelijk gemeentelijk leer-
werkbedrijf kunnen wij als SP dan ook toejuichen en steunen. Wel met de opmerkingen die wij daarnet 
geplaatst hebben. Ik zou graag een reactie van de indieners van de motie willen hebben of aan dit 
maatwerk wel voldoende tegemoet gekomen kan worden. Zo ja, als dit zo het geval is dan zullen wij 
de motie mede in willen dienen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Tenslotte in deze termijn de heer Matthijssen van 
de fractie van de VVD. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zojuist op interruptie van collega Van 
Gestel zei mevrouw Derks het is aan het bestuur om dit verder in te vullen. En als u kijkt naar het 
besluit dus het is eigenlijk iets wat al gebeurt en wat de WVS dus gewoon verder al in zou kunnen 
vullen. En daar hebben we geen extra  motie voor nodig. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Ik wilde toch, voorzitter, ik wilde toch ook opmerken dat ik ook heb gezegd en aan 
de raden. Het is ook in het kader van de gemeenschappelijke regeling zo dat we het ook in 
gezamenlijkheid ook voor willen leggen en ook dan daar tot iets willen komen omdat juist ons allen 
gemeenteraden betreft en onze gemeenten. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Ja, oké. Punt is, want ik was vanavond voor deze vergadering was ik bij een 
ondernemersbijeenkomst. Ik zat aan tafel en bij toeval naast een consulent van de WVS, dus ik heb 
zeer recent kunnen overleggen met iemand die ook gewoon betrokken is bij de samenwerking tussen 
het leer-werkbedrijf WVS maar ook het Werkplein. Sterker nog, ze heeft twee visitekaartjes eentje 
namens het Werkplein en eentje namens WVS juist om optimale service te kunnen bieden. Die gaf 
aan dat wat hier nu voorligt dat wordt al gedaan. En als daar meer breedte voor nodig is dan zou de 
WVS dat zelf kunnen initiëren en zelf daar het bestuur om kunnen verzoeken om te kijken waar de 
ruimte is. En moeten wij dat als raad, vindt de VVD niet van afstand op gaan leggen. Daarom zullen 
wij deze motie ook niet steunen. En dat andere gemeenteraden het niet agenderen dat kan natuurlijk 
ook gewoon een signaal zijn.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan is van de zijde van het college het woord voor een reactie aan 
wethouder Verbraak.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, alvorens op de motie in te gaan zal ik eerst mevrouw Oudhof 
antwoorden. Overigens de Roosendaalse raad is zeer betrokken bij werkgelegenheidsvraagstukken, 
dat wordt ook zeer gewaardeerd, zie ook vandaag de antwoorden op de vragen kwetsbare groepen 
Partij van de Arbeid. Afgelopen maandag thema avond CDA ook voor die kwetsbare doelgroep. En nu 
hebben we de herstructurering van de WVS bij de hand. En dat zijn vraagstukken van een enorme 
omvang en waar je met elkaar goed over van gedachten moet wisselen. En ik vind het prima dat u 
daar ook heel diep op ingaat. Voorzitter, richting mevrouw Oudhof, die zegt verplicht in dienst nemen. 
Als je de garantiebanen neemt, 125.000 garantiebanen die tot 100 tot 2026 ingevuld moeten worden 
wil het kabinet dat daar inderdaad een verplichting op ligt. In kan u zeggen mevrouw Oudhof in de 
uitwerking van de actiepunten in het kader van het Economisch Actieplan ga ik dit punt zeker 
meenemen, want ik vind ook de vrijblijvendheid die moet eraf. Wij moeten met elkaar strakke 
afspraken maken om deze mensen mee te laten doen, want dat is ook het uitgangspunt van de 
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Participatiewet. 9 december wordt er een avond georganiseerd met werkgevers en zal dit punt zeker 
terugkomen. Wilt u nu als werkgever werkelijk uw verplichting opnemen om deze mensen mee te laten 
doen, het uitgangspunt van de Participatiewet. Dus wat dat betreft hebt u zeker een punt. MKB 
uitermate belangrijk, misschien de afgelopen jaren wel te weinig naar gekeken, want daar liggen zeker 
kansen. Maar ook wij als overheid. Ik ben samen met collega Schenk op dit moment aan het kijken 
hoe we meer mensen in kunnen zetten, ook voor ons gemeentelijk werkbedrijf. We gaan daar 
binnenkort met voorstellen komen. En inderdaad maatwerk wat u noemt. Juist deze mensen, 
iedereen, maar juist deze mensen verdienen een stukje maatwerk, want ieder mens is verschillend en 
de één heeft een wat hogere loonwaarde dan de ander. Dat wordt door u ook gememoreerd. 
Voorzitter, er zijn ambassadeurs er moeten ambassadeurs komen, bedrijven die nu met mensen met 
een achterstand op de arbeidsmarkt werken, die moeten vooral naar voren geschoven worden. Ik 
noem er een paar Polytec is er zo één waar veel mensen van WVS gedetacheerd zijn. Forever Direct 
waar tientallen mensen van WVS in dat bedrijf werken en zich ook werknemer van dat bedrijf voelen. 
Saver is er ook zo één. Voorzitter, die punten pakken we zeker op. Dan naar de verdieping, de 
herstructurering waarvan we hebben gezegd we gaan in vijf jaar tijd de WVS ombouwen naar een 
leer-werkbedrijf en daar beginnen we nu al mee. Voorzitter, in dat kader is het belangrijk om ook de rol 
van het Werkplein te zien. Het Werkplein in de lead en WVS en Werkplein dat zal straks in één keten 
opgenomen moeten worden, want we hebben straks één grote groep werkzoekenden. WVS maakt er 
onderdeel van uit, Werkplein is in de lead ook in die zin zul je goed moeten kijken naar maatwerk. 
Voorzitter, als ik dan mevrouw Derks hoor zeggen, versterking van het beleid via deze motie of 
meneer Goossens zegt toegevoegde waarde, zo heb ik hem ook gelezen. Ik moet overigens meneer 
Matthijssen wel, wel aangeven dat hetgeen wat in het dictum van de motie staat dat dat inderdaad wel 
het beleid is wat uit de herstructurering naar voren moet komen. Vraag is dan moet je daar dan een 
motie over indienen? Nou, dat laat ik aan u raad en uw wijsheid over. Voorzitter, de punten die 
genoemd worden in het dictum gezamenlijkheid met de negen gemeentes ja, kort of langdurige 
werktrajecten u hebt dat gememoreerd, ja wordt aan gewerkt. En het doel is uitstroom, uiteraard het 
doel is uitstroom ook daar wordt aan gewerkt. Dubbeling van kosten moet je uiteraard zien te 
voorkomen, moet je niet hebben, dus wat er in het dictum staat is beleid wat op dit moment ook 
daadwerkelijk uitgevoerd wil worden. Als u raad zegt wij vinden dat deze motie een stukje versterking 
van het beleid is laat ik dat aan uw wijsheid over. Nogmaals er wordt volop op deze manier gewerkt en 
als de raad van Roosendaal zegt dit moet via een motie bekrachtigd worden dan vind ik dat prima. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Voor de tweede termijn kijk ik even naar degenen die in 
eerste termijn het woord niet hebben gevoerd of daar behoefte aan is. En dan kijk ik specifiek naar de 
fracties van CDA, D66, ja GroenLinks is er niet. Nee, is niet het geval. Dan loop ik nog even af de 
sprekers/spreeksters in de eerste termijn of er behoefte is aan een tweede termijn. Even in dezelfde 
volgorde. Mevrouw Derks geen behoefte aan een tweede termijn. De heer Goossens. Ja, ga uw gang. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u, voorzitter. Ja, kort eventjes. De SP vroeg ook aan de indieners van 
hoe dat de motie bedoeld was. Nou u ziet bij besluit 1 duidelijk staan, dat is ook gisteren toegevoegd 
via een kort of lang leerwerktraject, dus dat houdt maatwerk in zich. U ziet het ook bij de van mening 
zijnde staan, de tweede bullet, het tweede bolletje dat vooral maatwerk de bedoeling is. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Meneer Beesems nog behoefte aan een tweede 
termijn, dat is niet het geval. Dan ga ik naar de heer Van Gestel, geen tweede termijn. Mevrouw 
Oudhof? Ook niet. En last but not least de heer Matthijssen ook niet. Nou wethouder dan ook geen 
tweede termijn, van uw zijde ook geen toevoegingen. Dan zijn wij toe over besluitvorming over de, 
over de motie zoals die is ingediend. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Mevrouw 
Oudhof.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, geen stemverklaring maar ik wilde nog even mededelen dat wij 
hem mede in willen dienen de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, voor de stemming kan alles nog. Ja, nou dan schrijven we eronder dat de griffie 
maakt het dan wel weer netjes, fractie SP en dan mevrouw Oudhof. Ja? Dan is dat de gewijzigde 
motie nummer 1 die nu voorligt. Een stemverklaring vooraf één uwer? Dat is niet het geval. Dan gaan 
wij stemmen. Wie is voor deze motie? Voor deze motie hebben gestemd de aanwezige fracties met 
uitzondering van de fractie van de VLP en de VVD, daarmee is de motie aanvaard. 
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8.Sluiting  
De VOOZITTER: Dan niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering.  
 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur. 

 

 


