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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 20 OKTOBER 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Raadsvoorstel 47 Programmabegroting 2017  
 
3. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

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

Verbraak, wethouders. 

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

(GroenLinks), 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), R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen 

(D66), 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), P.R. Klaver (PvdA),  A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de 

Regt (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. 

Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: 

Mevrouw M.J.G. Heessels (SP). 

De heren: C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP). 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, het ja die klok loopt wat achter het is bij mij 19.30. Als dat bij u 
ook is dan ja… Dan zou ik als u het goed vindt de raadsvergadering inzake de behandeling van de 
Programmabegroting 2017 willen openen. Ik heet u allemaal van, van harte welkom. Ik meld afwezig 
de leden van u raad mevrouw Heessels, de heer Missal en de heer Janssen en de heer Emmen zal 
wat later in onze vergadering aankomen.  
 
Vaststellen van de agenda 
De VOORZITTER: We behandelen vanavond de Programmabegroting 2017 maar daaraan 
voorafgaand gaat nog het agendapunt vaststellen van de agenda. Kunnen we die zo vaststellen of wil 
één uwer daarover het woord? Is niet het geval. Dan gaan wij ons zetten aan de begroting. 
  
2. Raadsvoorstel 47 Programmabegroting 2017  
De VOORZITTER:  Zoals u weet, zoals afgesproken is, is dit de eerste avond van die 
begrotingsbehandeling. Die er in bestaat dat wij zometeen met een spreektijd van zeven minuten per 
fractie waarin geen interrupties worden toegelaten en dat in een volgorde van grote partijen naar de 
iets minder grote partijen zal plaatshebben. Daarna kijken we even als college of er vragen zijn 
gesteld of dat, aan ons, of dat u het bij opvattingen, visies heeft gehouden. Nou dat zien we dan wel. 
Dan hebben we een tweede termijn, vijf minuten elk met daarbij wel de mogelijkheid om elkaar te 
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bevragen tijdens de betogen en dan zal het college desgewenst en indien aan de orde ook een 
tweede termijn gebruiken. En het staat u uiteraard vrij om in eerste termijn, tweede termijn voorstellen 
in te dienen als u dat goed dunkt. En dan staat gepland de tweede, tweede deel van de 
begrotingsbehandeling dat is voorzien op donderdag 10 november aanstaande, maar daar, dat is voor 
nu verder niet, niet aan de orde. Dat gezegd zijnde wat betreft het verloop van de avond begin ik met 
de eerste termijn van de zijde van u raad en dan beginnen we met de fractie van de Roosendaalse 
Lijst, de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst heeft kennis genomen van de brief 
van het college van afgelopen vrijdag en is tot de conclusie gekomen dat het daarin gevraagde “even 
een pas op de plaats maken” om de juiste keuzes te maken bij besteding van de 
begrotingsoverschotten, een juiste insteek is. De motivatie hierbij, genoemd in diezelfde brief 
onderschrijven wij. Derhalve pleiten wij voor een raadsbreed en maatschappelijk debat hierover. Juist 
dat was ook de enige intentie achter de coalitie-mail van afgelopen zaterdag. Wij betreuren het dan 
ook dat deze mail anders is uitgelegd. Wellicht was het achteraf handiger geweest om eerst 
persoonlijk contact te zoeken met de fractievoorzitters en dan de mail te versturen in plaats van 
andersom. Onze oprechte excuses hiervoor. Dat de term dictaat hierbij is gevallen, dat betreuren wij 
wel. Door nu even extra tijd te nemen kunnen we samen tot weloverwogen en breed gedragen keuzes 
komen en dat was ook de achterliggende gedachte van onze mail. Een uitnodiging richting voltallige 
raad, college en de samenleving om samen transparant en zorgvuldig te kijken naar de knelpunten en 
de mogelijkheden. Het belang van deze begroting hiermee onderstrepend. Dit even vooraf, ik kom hier 
later in mijn betoog nog even op terug. Onlangs kreeg onze gemeente het predicaat “slimste 
gemeente” opgespeld. Een titel waarop we trots zijn. Helaas was er geen prijs voor de financieel 
gezondste gemeente, anders had Roosendaal ook daar hoge ogen gegooid. De nu gepresenteerde 
begroting is meerjarig sluitend, de reservepositie is prima en het weerstandsvermogen is zodanig dat 
nagenoeg alle risico’s opgevangen kunnen worden. Deze rooskleurige situatie is het resultaat van een 
solide financieel beleid dat zijn oorsprong mede vindt in de Agenda van Roosendaal. In crisistijd 
durven te saneren, maar ook durven te hervormen en blijvend te investeren, zodanig dat we bij 
economische groei weer snel uit de crisis zijn. Mede ook en dankzij de Roosendaalse samenleving 
zijn we er snel weer bovenop gekomen. Het is vooral ook hun verdienste dat er nu ruimte is om te 
investeren in onze stad en dorpen, in de openbare ruimte, in het sociale domein, sport, cultuur en er is 
ook nog ruimte voor verdere lastenverlichting. Een oprecht compliment voor deze betrokkenheid 
vanuit de samenleving. Wat inhoudelijk deze begroting betreft: Wij zijn blij dat al onze voorstellen 
vanuit de politieke beschouwingen en de Kadernota zijn geland in deze begroting. Lastenverlichting, 
aanpassingen vanuit het Parkeerplan, geld voor activiteitensubsidies, geld voor onkruidbestrijding, 
meer financiële ruimte voor het onderhoud van het grijs, een nog socialer beleid met aandacht voor 
zwakkeren, maar ook voor mantelzorgers en peuteropvang. Voorstellen, vaak in samenwerking met 
andere fracties, vinden hun financiële vertaling in deze begroting. Bij de Kadernota behandeling 
hebben we ook gevraagd om de nodige onderzoeken en nieuw beleid. Wij verwachten hiervan op 
korte termijn de resultaten te zien zoals het festivalbeleid, toeristisch actieplan, citymarketing, 
uitbreiding milieustraat en de oprichting van een Cultuurfonds. Mochten hieruit investeringen 
voortvloeien en dat zal zeker het geval zijn, dan hebben die in principe onze goedkeuring. Meer dan 
voorheen hebben we de Kadernota gebruikt om de begroting vorm te geven. Mede daarom, zoals ik 
bij mijn intro aangaf, zou het dan ook goed zijn met zijn allen nu even de tijd te nemen om voor de 
bestemming van het enorme restant saldo. Bij deze doe ik dan ook nogmaals een oproep aan raad en 
college om op hele korte termijn met een procesvoorstel te komen, waarbij wat ons betreft het college 
het voortouw kan nemen. Kernvoorwaarde is hier wat de Roosendaalse Lijst betreft dat de 
Roosendaalse samenleving hier nadrukkelijk een rol in krijgt. En graag hier een reactie op van het 
college. Waar staat de Roosendaalse Lijst zelf voor de komende periode? Wij staan voor verdere 
lastenverlichting, vooral ook om de burger wat terug te geven voor de inspanningen en offers van de 
afgelopen jaren. Een andere prioriteit vormt de openbare ruimte die wat ons betreft op orde moet 
worden gebracht daar waar dat nog niet het geval is. Verder vinden wij een sterke lokale economie 
van belang waarin er voldoende werk is en ook voor jongeren, ouderen en laagopgeleiden. Bij de 3D’s 
pleiten wij uiteraard voor uitvoering binnen de Rijksbudgetten. Dit lijkt te lukken maar we kunnen niet 
stilzitten. Roosendaal kan nog zorgzamer en socialer worden door bijvoorbeeld extra aandacht voor 
verwarde personen, statushouders en andere kwetsbare groepen. Iedereen verdient een plek, een 
respectvolle plek in onze gemeente. Zonder al teveel in detail te treden wil ik graag enkele zojuist 
genoemde onderwerpen toch wat nader toelichten. Wat betreft het onderhoud van de openbare ruimte 
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zien we dat het ooit door de raad vastgestelde C-niveau op het randje van het acceptabele is. 
Uiteraard zouden we dit graag wat hoger hebben. Afgelopen jaar was overmatige onkruid, overmatig 
onkruid een doorn in ons oog. Hopelijk biedt het ophogen naar niveau-B een fraaier beeld volgend 
jaar. En dit is wel een opdracht die we onze wethouder nadrukkelijk mee willen geven. Voor het grijs 
geldt echter op de meeste locaties nog niveau C. Uiteindelijk zouden we dit ook graag op een hoger 
niveau hebben, maar het is ons niet duidelijk wat voor financiële impact dit heeft. En mogelijk kan de 
wethouder ons meenemen in haar plannen om kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Qua 
werkloosheid scoort Roosendaal matig. Relatief veel mensen in de bijstand. We gaan er vanuit dat de 
uitvoering van de Economische Actiepunten banen op gaan leveren. Juist ook voor mensen in de 
bijstand. We missen hierbij nog een actieve benadering van onze MKB-ondernemers. Kan er meer op 
deze grote regionale werkgever ingezet worden? Ook het magere zesje die ondernemers geven aan 
het ondernemersklimaat moet omhoog. De komst van Primark is met gejuich ontvangen maar hoeveel 
Roosendalers gaan hier nu aan de slag? Zijn er afspraken rondom werkgelegenheid van de nieuw te 
vestigen bedrijven op het voormalige Philipsterrein en is er ruimte voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt? Graag een reactie van de wethouder. Het blijkt overigens dat er bij het Werkplein geen 
signalerings- en doorverwijzingsbeleid is voor laaggeletterdheid. En hiervoor vragen wij ook de 
aandacht van de wethouder. Waar we ook nieuwsgierig naar zijn is de voortgang van de maatregelen 
ter versterking van het voorliggend veld waarvoor twee miljoen is gevoteerd. Kan de wethouder de 
huidige stand van zaken in het kort weergeven? We zijn blij te lezen dat er een separaat voorstel komt 
voor een nieuwe citymarketingstrategie. Bij ons staat dit hoog op de agenda. Een sterke positionering 
zal doorwerken op alle terreinen. Het vereist wel dat we scherpe keuzes maken om de identiteit van 
Roosendaal een ijzersterke te maken. We zijn benieuwd naar het komende voorstel.  
Wij blijven kritisch op alles wat er in Roosendaal gebeurt. Wij signaleren een ontwikkeling waarmee 
we niet zo blij zijn. Normvervaging in onze samenleving dat zich op een aantal fronten manifesteert. Ik 
noem illegale afvaldump, het veroorzaken van overlast, het niet nakomen van regels, toenemend 
vandalisme en drugsoverlast. Erg zorgelijk. Onlangs kreeg met name de afvaldump veel aandacht in 
de lokale media. De wethouder gaf daarin aan te werken aan een oplossing. En wij zijn benieuwd of 
hij daar al iets over kan melden? We begrijpen ook dat het enkel bestraffen zeker niet de ultieme 
oplossing is. Echter, in combinatie met andere maatregelen, kan extra handhaving mogelijk er toe 
leiden dat er een neerwaartse spiraal omgebogen wordt. Wij vermoeden dat er meer middelen 
beschikbaar zouden moeten komen, maar uiteraard zijn wij benieuwd naar de reactie van de 
portefeuillehouder hierbij. Een veilige en schone omgeving vinden wij als Roosendaalse Lijst erg 
belangrijk. Een ander proces dat onze aandacht heeft is de overdracht van het onderhoud van 
sportcomplexen naar de verenigingen. Een ontwikkeling die wij steunen, maar wel onder de juiste 
condities. De overdracht moet leiden tot een win-win situatie waarbij de gemeente verlost is van de 
onderhoudstaak en de vereniging zelfvoorzienend wordt. Wat wij vernemen vanuit het veld is dat de 
budgetten die de clubs meekrijgen erg krap zijn en dat niet altijd de expertise niet overal aanwezig is. 
Mocht blijken dat door deze exercitie clubs in problemen raken dan rekenen we op extra steun vanuit 
het college.  
 
De VOORZITTER: Rondt u af want uw termijn is… 
 
De heer DE REGT: Ja, ben aan mijn laatste. En tevens zijn wij benieuwd hoe het staat met het 
duurzamer maken van de accommodaties waarvoor wij vorig jaar bij de begrotingsbehandeling extra 
middelen hebben vrijgemaakt. Voorzitter,  ondanks ook enkele kritische noten mogen we trots zijn op 
deze begroting. Het gaat goed met Roosendaal, en niet alleen financieel. Laten we nu nog proberen 
met zijn allen die knelpunten die er nog zijn aan te pakken. Het door ons voorgestane debat met de 
raad, college en de samenleving kan hier wat ons betreft een prima start zijn. Tot zover onze eerste 
beschouwing, of beschouwing in eerste termijn. Rest mij het college en de ambtenaren te bedanken 
voor hun werk bij de totstandkoming van deze inzichtelijke begroting. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Ik ga naar de fractie van het CDA, mevrouw Van den 
Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u, voorzitter. Roosendaal staat er financieel uiterst 
rooskleurig voor. De Kadernota en begroting lieten al flink wat financiële ruimte zien maar met de 
nieuwe verdeling van bijstandsgelden loopt het structurele overschot nu op tot ongeveer 5 miljoen.  
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Daarnaast hebben we nog een flinke reserve staan voor het Sociaal Domein, namelijk 7,6 miljoen in 
het eind van het jaar 2017, dit is bedoeld om de klappen op te vangen die gepaard zouden gaan met 
de transities in het Sociale Domein. Het is de vraag of deze reserve in deze omvang in stand moet 
blijven. De omvang van het structurele overschot, het nog  ontbreken van de financiële consequenties 
van enkele aangenomen moties bij de Kadernota en het feit dat wij het nieuws over de royale 
meevaller van de bijstandsgelden pas vorige week ontvingen, rechtvaardigen nu een pas op de plaats 
bij de behandeling van deze begroting. De CDA-fractie is het eens met het voorstel van de wethouder 
financiën om nu het begrotingsoverschot en de reserves ongemoeid te laten in afwachting van meer 
duidelijkheid. Wij willen een zorgvuldige afweging en verantwoorde keuzes en dat vraagt nu eenmaal 
meer tijd. Wij zijn er vóór om de samenleving bij nieuwe investeringen te betrekken via bijvoorbeeld 
stadsgesprekken. Dat dit goed kan werken hebben we bijvoorbeeld eerder gezien bij de Woonagenda.  
En natuurlijk kunnen wij vanuit ons CDA-gedachtegoed aangeven waarin wij willen investeren. Dat ga 
ik ook benoemen. Dat gaat over woonlasten, dat gaat over werk, dat gaat over onderwijs, over cultuur. 
Maar ook willen wij vooral luisteren en  ruimte geven aan inbreng vanuit de samenleving.  
Financieel gaat het goed in Roosendaal maar op andere gebieden zijn we nog niet waar we willen 
zijn. Bijvoorbeeld de woonlasten. Wanneer we Roosendaal vergelijken met de rest van ons land, zijn 
de woonlasten bij ons hoger dan gemiddeld in Nederland. Ook in onze regio zien we dit beeld.  In 
Roosendaal zijn de woonlasten hoger dan in buurgemeenten  Bergen op Zoom,  Etten-Leur en Breda.  
Van lagere woonlasten profiteren alle inwoners. En bovendien maken  lagere woonlasten Roosendaal 
aantrekkelijker om te gaan wonen. Bij de politieke beschouwingen in het begin van het jaar meldde de 
CDA-fractie al dat jongeren en jonge gezinnen weg dreigen te trekken naar de grotere steden. De 
vergrijzing slaat toe. En die trend moeten wij zien te keren. De netto arbeids… Nou ik begin opnieuw, 
sorry. Meer mensen willen wij ook graag aan het werk. De netto…. Nou, de klok loopt door. De netto 
arbeidsparticipatie blijft ook wat achter bij de rest van ons land. Onze buren Etten-Leur en Breda 
scoren hierin beter. Wij willen zoveel mogelijk mensen aan het werk. Wij willen investeren in 
werkgelegenheid, nog meer dan nu. Voor de werkloze jongeren, die het gevoel hebben dat niemand 
op hen zit te wachten. Voor de ouderen zonder werk,  die hoop op een baan verliezen.  
Voor degenen met een beperking die ook graag een zinvol bestaan willen. We kunnen inzetten  
op omscholing en wij willen  meer mensen aan een baan helpen via loonkostensubsidies. Daar 
gebeurt nu niet zoveel mee. Ik heb net cijfers gezien dat er dit jaar nul euro is uitgegeven aan 
loonkostensubsidie. En hoe staat het overigens met de raadsmededeling over de gesubsidieerde 
banen waarbij bij Kadernota om gevraagd is? Dit is een vraag voor de wethouder. 
Daarnaast willen wij de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf I revitaliseren,  zodat nog meer  
bedrijven zich in Roosendaal willen vestigen. Ook willen wij graag meer Integrale Kindcentra. 
Het CDA hecht eraan dat de kwaliteit van onderwijs in Roosendaal en de dorpen van een hoog 
eigentijds niveau is, met een garantie dat peuter- en kinderopvang maximaal geïntegreerd wordt in 
Integrale Kindcentra. Naar het voorbeeld van andere steden kan Roosendaal een beleidsgroep 
faciliteren in een cofinanciering met onderwijspartners, die dit gecompliceerde proces bevordert, want 
het gaat ons niet snel genoeg. Cultuur. Meer tijd geeft ook ruimte om de  cultuurvisie af te wachten en 
de afronding en presentatie van het werk van  cultuurverbinder Allies Swinnen. 
Dan kan er effectief in cultuur geïnvesteerd worden.  Een eerste storting in het nog op te richten 
Cultuurfonds vindt de CDA-fractie ook een goed idee. En Zorg. Natuurlijk willen wij goede zorg voor 
iedereen. Het onderwerp zorgmijding heeft onze aandacht. We willen kijken naar het effect van de 
laatste aanpassing in het systeem van eigen bijdrage voor dagbesteding. En dan natuurlijk de 
ontsluiting Tolberg. Daar hebben we ons samen met andere fracties sterk voor gemaakt en dat blijft 
natuurlijk één van onze aandachtspunten. Ten slotte, Roosendaal is ook spoorstad. Maar ons 
stationsgebouw en de directe omgeving blijven achter bij de stations in andere steden. Het kan bij ons 
comfortabeler en gebruiksvriendelijker. Ook al zijn we geen eigenaar, het  opwaarderen van een 
aantal faciliteiten binnen en buiten het station is voor het CDA een aandachtspunt. We denken aan het 
gratis maken van de overdekte fietsenstalling en het  verbeteren van de open stallingen buiten. Want 
dagelijks passeren en verblijven er enorm veel Roosendalers en forenzen in deze omgeving en die 
stellen een gebruiksvriendelijke omgeving zeer op prijs. Over dit onderwerp stellen wij binnenkort 
vragen aan het college. Tenslotte wil ook de CDA-fractie de ambtelijke organisatie bedanken voor het 
vele werk en ook de zorgvuldige presentatie aan de raad van deze begroting. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik ga naar de fractie van de SP, 
mevrouw Oudhof. 
 



 
 
 

Verslag raadsvergadering 20 oktober 2016     pagina 5 
 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De economie krabbelt wereldwijd weer wat op. Ook in 
Nederland. Het is echter helaas zo dat niet iedereen hier evenveel van weet te profiteren. De 
vermogensongelijkheid neemt nog steeds toe. De 10% van de meest vermogende huishoudens heeft 
66% van al het vermogen in Nederland in handen. Steeds meer jongeren moeten genoegen nemen 
met flexbanen of nul-urencontracten, kunnen daardoor geen hypotheken krijgen of huren betalen en 
kunnen dus ook moeilijk zelfstandig worden. Er zijn ook sectoren waarin het extra moeilijk is banen te 
krijgen. Ik denk dan aan de detailhandel en de zorg. Veel vooral jongeren hebben het daardoor 
moeilijk. De Inspectie voor het Onderwijs zag begin dit jaar ook nog eens het verschil tussen 
kansarme en kansrijke kinderen toenemen en noemt die trend zorgelijk. Maar ook de pensioenen 
worden lager, ouderen moeten langer doorwerken en de zorg voor ouderen neemt af, waardoor er 
een groot beroep gedaan wordt op mantelzorgers en netwerken. We leven ook in een wereld waarin 
het vluchtelingenvraagstuk nog steeds de nodige onrust geeft en waar veel mensen op de vlucht zijn 
op zoek zijn naar een betere samenleving, zonder oorlog en onderdrukking.   
Dat is toch de context waarbinnen wij ook in Roosendaal ons bevinden. Het is onze opdracht om 
binnen die context een zo goed mogelijk lokaal beleid te voeren. In verband daarmee is de SP 
verheugd dat de Programmabegroting 2017 een solide financieel beleid laat zien en dat er sprake is 
van een begrotingsoverschot. Roosendaal is vanuit het bestuursakkoord op weg naar een evenwichtig 
Roosendaal. Het college heeft ruimte gevonden om voorstellen van de raad bij de Kadernota in deze 
begroting te verwerken. Ik noem dan de beschikbare extra plaatsen in de kinderopvang, respijtzorg 
voor mantelzorgers, verhoging van het kwaliteitsniveau bij de onkruidbestrijding en de extra middelen 
voor sport. De SP is echter met name verheugd over de keuze van dit college om in deze begroting, 
naar aanleiding van de raadsmotie “Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen”, 
700.000 euro jaarlijks uit te trekken voor het ophogen van de norm voor de bijzondere bijstand van 
100% naar 120% van het sociaal minimum. Wij zijn zeer blij dat we nu eindelijk goede stappen zetten 
om ook mensen met kleine banen, of ouderen met een klein AOW ’tje  tegemoet te komen om indien 
nodig, gebruik te kunnen maken van voorzieningen zoals de bijzondere bijstand.  Deze weken 
informeren dikke krantenkoppen de burgers van Roosendaal dat in Roosendaal de slingers 
opgehangen kunnen worden: “We houden in Roosendaal 6 ton over in 2017 en dat loopt de komende 
jaren nog op”. Afgelopen zaterdag konden we genieten van een cartoon van een zwemmende 
Dagobert Duck wethouder financiën. De kop luidde hierbij “Heel Roosendaal laten profiteren van het 
overschot”. De SP vindt inderdaad ook dat iedereen moet kunnen profiteren. Maar gebeurt dat ook?  
Door de decentralisaties in het Sociaal Domein hebben we in Roosendaal ongelofelijk veel geld 
minder beschikbaar voor onder andere de zorg aan ouderen, aan mensen met een beperking en voor 
de jongeren in de jeugdzorg. Om even wat bedragen te noemen: in 2017 hebben we hiervoor 5,4 
miljoen euro minder beschikbaar dan in 2015 dat we dat nog nog dachten, in 2019 zullen we 7,1 
miljoen euro minder beschikbaar hebben. Zulke enorme kortingen van het Rijk zijn niet mals te 
noemen. Ik zeg dit dan ook met name tegen diegenen die zouden kunnen zeggen dat er nog ruimte 
en rek is in het Sociaal Domein. Bij de bezuinigingen die zijn ingepland in dit Sociaal Domein zitten 
veel onzekerheden. Ik ben dan ook blij dat het college dat ook zo ziet en in reactie op schriftelijke 
vragen van de Partij van de Arbeid die daarover vragen heeft gesteld, aangeeft dat het voor de 
komende jaren nog lang niet duidelijk is of de voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd kunnen 
worden en dat het daarom raadzaam is om de Risicoreserve Sociaal Domein gedurende de gehele 
bestuursperiode intact te houden. Voorzitter, het voorstel van het college om als raad met zo’n positief 
begrotingsoverschot even een pas op de plaats te maken, zeker nu ook nog blijkt dat er een meevaller 
is van 4 miljoen ondersteunt de SP. Door een integraal debat op gang te brengen, samen met de 
samenleving en de maatschappelijke instellingen en verenigingen, komt er meer zicht op waar op een 
verantwoorde wijze in Roosendaal nog geïnvesteerd kan worden. Laat de Roosendaalse samenleving 
meedenken en meedoen in het bedenken waar het extra geld nodig is.  Wat ons betreft komt er een 
vanuit het college een tijdsplan en een voorstel  om zo’n investeringsagenda van Roosendaal in gang 
te zetten. De opmerkingen van de heer De Regt over, over de gang van zaken met betrekking tot de 
brief ondersteunen wij. Voor de SP is het van belang dat alle mensen profiteren van dat het in 
Roosendaal financieel goed gaat. Dat er niemand buiten de boot valt. Het is in Roosendaal nog lang 
niet voor iedereen rozengeur en maneschijn. Belangrijke onderwerpen voor de SP zijn: 
werkgelegenheid, voorzieningen in wijken en dorpen, goed en betaalbaar wonen, onderwijs, 
jongerenbeleid en extra aandacht voor degenen die het in deze tijd moeilijk hebben.   
Een paar punten wil ik noemen. Werk: De SP vindt dat wij in Roosendaal een belangrijke taak hebben 
om te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk een baan heeft en ook houdt en zodoende mee kan tellen 
in de samenleving. We moeten oppassen dat niet steeds meer banen verdwijnen. Dat steeds niet 
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meer banen verdwijnen en dat vrijwilligers deze in beslag nemen. Ik noem maar wat. Ik kwam van de 
week bij de Schouwburg en zag daar een vrijwilliger achter de kassa bij De Kring zitten. Een ander 
voorbeeld is vrijwilligers die een Ruilwinkel aansturen. Het zijn allemaal echte banen waar een echt 
loon bijhoort. De SP pleit ook dat we gaan investeren in gesubsidieerde banen om mensen weer aan 
het werk te zetten, om mensen weer aan het werk te krijgen.  Dit hebben we reeds bij de Kadernota 
aangegeven. En we willen ook graag van het college horen hoe het daar nu verder mee zit. In Den 
Haag gaan ze via, gaan ze via deze banen bijvoorbeeld zorgen dat iedere school weer een eigen 
conciërge krijgt. En wat ons betreft gaan we extra maatregelen nemen om de mensen die het in de 
participatiewet moeilijk hebben onder andere doordat de WAJONG afgeschaft is ook extra te 
ondersteunen. Dit geldt ook voor de jongeren die uitstromen bij de Praktijkschool. Dan de zorg, het 
voorliggend veld, armoede- en minimabeleid. Het beleid rondom deze drie onderwerpen moet goed 
gaan aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Wat we onder andere zien is dat steeds 
meer kinderen in armoede leven, meer verwarde personen zijn, meer mensen met schulden en meer 
huisuitzettingen zijn. Op dit terrein zijn er dus ook in Roosendaal nog vele stappen te zetten. 
Door de vernieuwde werkwijze, als gevolg van de decentralisaties, komt steeds meer de vraag van de 
cliënt centraal te staan, gaat er meer maatwerk geleverd worden en moet men hulp en ondersteuning 
krijgen daar waar nodig is.  De SP vindt het goed dat de zorg dichtbij onze inwoners georganiseerd 
wordt. In de komende periode moet duidelijk worden waar nog extra investeringen zijn op dit gebied, 
waar investeringen nodig zijn. Een maatschappelijk debat kan daarbij helpen. Wat ons betreft komt er 
nu al extra geld om te voorkomen dat er huisuitzettingen zijn en krijgen mensen meer hulp bij het 
voorkomen van schulden en komen er meer armoede- en minimavoorzieningen.  
 
De VOORZITTER: Rondt u af, want u bent door uw termijn. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik heb dan straks voor mijn tweede termijn nog mijn derde punt en dat 
gaat over jongeren. En dan wil ik nu afsluiten met, het eerste termijn ga ik afsluiten, ga ik afronden met 
de SP is verheugd dat er een sluitende solide begroting ligt en dat er mogelijkheden zijn om nog 
verder te investeren in een mooi, levendige, sociale, solidaire stad. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar de fractie van de VLP en de heer 
Brouwers voert het woord. Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS:  Dank u wel, voorzitter. De VLP geeft haar grootste oppositiepartij niet alleen 
de kans als eerste het woord te voeren vanavond, maar ook zijn we moreel verplicht in te gaan op de 
wilde gedachtes die de coalitie ons afgelopen weekend heeft voorgeschoteld. We vergaderen in het 
dualistisch stelsel daardoor staan wethouders buiten de raad. En systeem waarin ook de coalitie geen 
dictaten hoort op te leggen. De oppositie heeft vorig jaar al eens  gezwegen omdat de coalitie al geen 
ruimte liet aan de oppositie zelf regels naar eigen hand boog. Wij dachten dat dit een gepasseerd 
station was maar ze kiest wederom voor dit pad. Beste coalitie, dat pad loopt dood. U had ons gewoon 
moeten bellen om samen de nieuwe afspraken over het begrotingsproces te herzien. Aangezien u niet 
bereid was nieuwe afspraken te maken bent u het als coalitie die gemaakte afspraken nu eenzijdig 
opzegt. Wij als VLP hebben constructief maar onsuccesvol een poging gewaagd zoals u dat van ons 
mag verwachten. Ons advies, pak de volgende keer de telefoon eerder en nodig iedereen uit om mee 
te doen. De VLP is tenminste geen partij van uitsluiten maar van samen. Wij hopen na uw excuses 
van vanavond dat u toch overweegt om amendementen en moties aan te nemen om te laten zien  aan 
stad en dorp, dat u het wel wat waard is. Wat de begroting betreft die voor ons ligt moeten we 
nageven die ziet er financieel deugdelijk uit. Complimenten voor de ambtenaren voor het vele werk 
wat er in is gaan zitten met alle veranderingen die noodzakelijk waren door de vele voorgeschoven, 
vele voorgeschreven wijzigingen vanuit het BBV. Begrote opbrengsten die al jaren tegen vielen zoals 
parkeeropbrengsten, reclame opbrengsten billboards zijn er uit. Er vindt geen overdekking van lokale 
heffingen plaats. En we zien dat het weerstandsvermogen goed is waarmee tegenvaller kunnen 
worden opgevangen. En voorzitter, de begroting is structureel sluitend. Wel vinden we de kostenpost 
van de in uw Binnenstadsorganisatie van 220.000 euro daarentegen wel fors. En zien we dat de 
woonlasten van de eenpersoons en meerpersoonshuishoudens ten opzichte van Nederland wel aan 
de hoge kant zijn. Maar welke volgend jaar wel zullen worden genivelleerd met de verlaging van de 
afvalstoffenheffing in 2017. Wat ons onder meer wel zorgen baart is het onderhoud van het grijs en 
groen. De afvaldump her en der door de stad en dorpen en de overdracht van onderhoud velden en 
gebouwen naar de sportverenigingen welke per 1 januari plaatsvindt. Wij hopen dat de wethouder 
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onze zorgen hierover kan wegnemen. Voorzitter, een begroting waarbij ook een aantal wensen van de 
VLP in zijn verwerkt zoals het extra structureel verlagen van de afvalstoffenheffing, extra budget 
activiteiten subsidie sport en cultuur en het afschaffen van de hondenbelasting. Verder zijn we nog in 
afwachting van de uitkomsten van onze moties van het onderzoek verlagen of afschaffen leges 
precario, motie “Verruiming Duurzaamheidsfonds” en onze motie “Respijtzorg voor mantelzorger”. 
Behalve dan dat het lijkt dat de begroting wel wat beleidsarmer… Behalve dat lijkt de begroting wel 
wat verder beleidsarmer dan gehoopt. Geen wilde nieuwe ideeën om de stad vooruit te helpen of 
problemen grondig aan te pakken, zoals de aanpak arbeidsmigranten, vergaand beleid voor het 
bestrijden van de jeugdwerkloosheid, oplossing voor de verslavingsproblematiek, diverse overlast in 
buurten en dorpen, opkrikken onderhoudsniveau van onze straten en plantsoenen, voorkomen van 
verschraling basisvoorziening en toename van het  goederentreinen, goederenterreinen, -treinen. 
Voorgesteld wordt om het begrotingsoverschot van 625.000 euro te storten in de bestemmingsreserve 
te bestemmen bedragen waarbij ook nog wordt aangegeven dat het college zich de komende tijd gaat 
beraden over een goede besteding van deze middelen en dat de gemeenteraad hierover 
geïnformeerd wordt. Voorzitter, de VLP heeft nog wel wat voorstellen voor deze bestemmingsreserve. 
We hebben vorige week al aangekondigd dat we tijdens de raadsbehandeling met voorstellen zullen 
komen voor een steun in de rug voor de Stichting voor het behoud van de Lambertuskerk. Wouw kan 
op de VLP rekenen. Compensatie voor de btw voor het machinaal onderhoud welke volgens niet in de 
begroting is opgenomen. We hebben hier een 24-uursvraag over ingediend, maar wij zitten nog op het 
antwoord te wachten. Dus dat wachten wij nog af. Extra middelen tegengaan drugsoverlast, 
afvaldump en extra controles in de avonduren bij de Poolse supermarkten dat het de omliggende 
bewoners in de omgeving van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg het beu is blijkt wel uit de 
handtekeningenactie die vorige week gehouden is en welke aan het college afgelopen weekend via 
de mail aan u is aangeboden. Inhaalslag groen en grijs en met name de onkruidbestrijding. Een extra 
storting voor het jubileum 750 jaar Roosendaal. Tenslotte denken we verder aan een motie zodat het 
Archief- informatiecentrum op zaterdag juist open kan gaan, een prachtig nieuw centrum heeft 
afgelopen zondag haar deuren geopend. Laten we dit gelijk tot een succes maken. En zo, voorzitter, 
wordt het potje van de 625.000 euro snel leger. Nu krijgen we nog 3,5 miljoen aan extra middelen van 
het Rijk waarvoor we ook nog wel voorstellen kunnen indienen. Zoals een structurele lastenverlichting 
voor onze burgers structureel extra budget citymarketing, gratis parkeren op koopzondagen en 
doordeweeks het eerste uur gratis, opwaarderingsimpuls bedrijventerrein Majoppeveld, structurele 
benodigde kapitaallasten voor een goede ontsluiting Tolberg, extra impuls tegengaan 
jeugdwerkloosheid, extra middelen openbare ruimte grijs, groen en schoonmaak en extra budget 
volksfeesten en wat de zorg betreft, een goede zorg verdient iedere inwoner van Roosendaal en haar 
dorpen. En voorzitter, daarmee heeft de VLP het voornemen om 14 voorstellen in te dienen voor stad 
en dorpen met de aanstaande begrotingsavond op 10 november, zoals het hoort zoals we dat met 
elkaar hebben afgesproken en zoals alle inwoners dat van ons verwachten. Want daarvoor doen we 
het. Voorzitter, dit zijn zaken waarvan de VLP vindt dat deze op korte termijn besproken dienen te 
worden en niet dat we daar in maart een klap op gaan geven. Het lijkt anders meer een goed nieuws 
verkiezingsstunt van de coalitie te worden waarbij de oppositie mag tekenen bij het kruisje en 
onderling mag vechten over een paar overgebleven potjes. U wilt de tijd om zaken uit te werken maar 
worden wij ook uitgewerkt, uitgenodigd aan die tafel en zo ja wanneer. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Ik ga naar de fractie van de VVD, de heer Van den 
Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, om te beginnen sluiten wij ons aan bij de woorden van de heer 
De Regt over de mail dit weekend. Er werd de indruk gewekt dat een coalitieblok ontstaan was om 
een inhoudelijk debat inclusief moties en amendementen onmogelijk te maken. Dat misverstand dat 
spijt ons, ook namens ons excuses. Tijdens de behandeling van de Kadernota in juli heeft de VVD, 
samen met andere partijen, iets van 19 moties en amendementen ingediend. Vijf daarvan werden 
zelfs unaniem aanvaard en niet één motie of amendement was ingediend of gesteund door alleen 
maar de coalitiepartijen. Daarmee zijn er wat ons betreft drie bijzondere dingen gebeurd tijdens die 
Kadernota. Ten eerste, er was geen sprake van een coalitie-oppositie tegenstelling, maar er was een 
brede samenwerking om het beste voor onze inwoners en onze ondernemers te bereiken. Ten 
tweede, die Kadernota zelf was én heel positief van aard én heel realistisch, omdat de meicirculaire er 
toen al meegenomen was. En ten derde en dat is een wat particulier genoegen, alle moties en 
amendementen die door de Roosendaalse VVD waren ingediend hebben toen ook een meerderheid 



 
 
 

Verslag raadsvergadering 20 oktober 2016     pagina 8 
 

gekregen. Omdat inmiddels vrijwel alle opdrachten van de raad vanuit die vergadering in juli nu door 
het college zijn uitgevoerd of worden opgepakt, zouden we te maken gaan krijgen met een begroting 
die al zo'n beetje helemaal volgens onze wensen zou zijn opgesteld. Dan zou het wel wat raar zijn als 
we nu ineens toch weer extra wensen of eisen gingen indienen. In de aanloop naar deze begroting 
begonnen sommigen van ons zich al af te vragen of die eigenlijk niet als een hamerstuk behandeld 
zou moeten worden. Maar toen bleek dat er nog meer goed nieuws was. Er lijken grote structurele 
meevallers te zijn. Iets dat we al heel lang niet meer gewend zijn. En tegelijkertijd drong de wethouder 
financiën steeds meer aan op rust, een pas op de plaats maken noemde hij dat. Normaal gesproken 
gaan VVD'ers niet rustiger aan doen omdat een andere politicus dat wil en ik al helemaal niet. Maar 
we blijven wel nadenken. Wat gebeurt er nou als iemand plotseling heel veel geld tot zijn beschikking 
krijgt, bijvoorbeeld door een loterij als die een postcode heeft die één nummer verschilt met de mijne. 
Dan wordt soms door financiële experts geadviseerd om eerst even rustig aan te doen. Ze zeggen dat 
je dan niet direct onomkeerbare beslissingen moet nemen. Neem wat tijd om een overzicht te maken 
van wat je allemaal zou willen, op langere termijn. Dat is dan ook wat de VVD bij deze begroting wil 
doen. Voorzitter, er gaat volgend jaar extra geld naar sport, recreatie en cultuur. Er komt een 
Cultuurfonds. Het verlagen of afschaffen van leges wordt onderzocht. Er komen extra vuilnisbakken. 
We kijken of er betere manieren zijn om plasticafval op te halen, unaniem besloten tijdens de 
Kadernota door deze raad. Duizenden gezinnen gaan merken dat de hondenbelasting wordt 
afgeschaft. Overlast van bomen door wortelopdruk wordt extra aangepakt. Komende problemen 
rondom wateroverlast worden aangepakt. De afvalstoffenheffing gaat aanzienlijk omlaag. Er gaat extra 
geld naar de viering van 750 jaar Roosendaal. De openingstijden van de milieustraat kunnen worden 
verruimd. Er wordt meer gedaan aan onkruidbestrijding. Sportverenigingen en buurthuizen worden 
geholpen, ook financieel, om energie te besparen en zo dus om de kosten weer verder te verlagen. 
De OZB voor sportverenigingen wordt volledig afgeschaft. Er komen extra fietsnietjes waardoor de 
binnenstad beter bereikbaar én tegelijkertijd mooier en gezelliger wordt. En we krijgen extra openbare 
toiletten en dat zijn niet eens alle moties en amendementen die de VVD in een hele goede 
samenwerking met heel veel andere partijen heeft ingediend. Voorzitter, vanuit deze positie is het aan 
de ene kant verleidelijk, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk om zinnige dingen te zeggen over de 
nieuwe meevallers en daarmee over extra wensen bij de begroting voor 2017. En de VVD is van 
mening dat we met de gehele raad nu onze adem moeten durven inhouden. Niet tot we rood 
aanlopen, want wij houden immers niet speciaal van rode politici, maar we willen heel graag met alle 
politieke partijen, het college, de ambtenaren samenwerken om voor de komende jaren te werken aan 
een zeker Roosendaal. Een gemeente waar mensen zich veilig voelen, een gemeente die er mooi en 
opgeruimd uitziet, een gemeente waar de lasten laag zijn. De VVD wil ervoor zorgen dat we met de 
financiële middelen van vandaag problemen van morgen kunnen voorkomen of oplossen. Wij willen 
met een krachtige gemeenteraad gezamenlijk werken aan een krachtige gemeente. En daarom, 
voorzitter, gaan we nu bij deze begroting geen moties of amendementen indienen, daarom zullen wij 
instemmen met de begroting 2017, daarom blijven wij doen wat we altijd proberen te doen hier vanuit 
onze eigen kracht en onze eigen ideeën samenwerking zoeken om het beste te bereiken voor de 
inwoners en ondernemers van onze gemeente. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik ga naar de fractie van D66, de heer 
Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Bijna twee jaar geleden, in december 2014, stond er in de Volkskrant een stuk 
over de filosofe Martha Nussbaum en haar ideeën. Martha gaf aan dat de politiek wel wat meer liefde 
kan gebruiken. En dat is voor mij uit het hart gegrepen. Ik geloof daar zelf heel erg in. Ik heb dat stuk 
destijds ook via mijn social media gedeeld. En ik ben blij dat het ook gelukkig past, goed past bij de 
filosofie van D66 ook in Roosendaal. In de politiek zitten heel veel haantjes, zowel bij de mannen als 
de vrouwen. En de wens te scoren is bij velen van hen, van ons, groot ook Ikzelf ben er niet  
ongevoelig voor. En als ik hier met anderen binnen en buiten de raad over praat zegt vrijwel iedereen 
dat het erbij hoort. Ik vind dat toch te cynisch. Het voelt voor mij niet goed, niet juist. Ik denk dat we in 
de gemeenteraad veel meer kunnen bereiken voor onze gemeente, voor onze inwoners, als we meer 
denken aan samenwerken met elkaar dan aan scoren los van elkaar, of zelfs ten koste van elkaar. 
Samen kunnen we betere dingen bereiken, samen kunnen we meer bereiken dan je alleen kan.  
D66 pleit al sinds haar terugkeer in de raad in 2014 voor meedenken in een vroeg stadium. Ongeacht 
dat we een oppositiepartij zijn, wij willen niet tegendenken, wij willen graag meedenken voor onze 
gemeente, voor onze inwoners. Dat zit in onze D66-genen en daar ligt volgens D66 ook juist de kracht 
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van een goede gemeenteraad. Zoveel mogelijk samen denken en samenwerken. D66 wil ook graag 
kijken hoe we bestuurlijk kunnen vernieuwen, kunnen verbeteren. En toen stond ik zaterdagavond nog 
te genieten bij een concert toen er een e-mail binnenkwam van de heer De Regt namens de hele 
coalitie. Die kon ik wel even negeren, dacht ik. Maar vervolgens een appje van een collega- 
fractievoorzitter uit de oppositie. Met een inhoud waardoor ik de mail van de heer De Regt toch maar 
ter plekke opende bij het concert. En ik schrok, voorzitter. Die brief is al breed uitgemeten is in de pers 
en ook in andere termijnen voor mij. Maar deze brief veranderde alles. Als je het door een heel 
positieve bril bekijkt zou je in de brief een voorstel van bestuurlijke vernieuwing kunnen zien. Maar dan 
helaas wel fout en slecht uitgevoerd. Want de toon in de brief is niet mals. De coalitie geeft aan niet 
met voorstellen te zullen komen. Oké, dat mag, dat is een keuze. Maar aan ons, oppositiepartijen, 
wordt ook even medegedeeld dat we met geen enkele motie of amendement hoeven te komen 
vanavond. Want hoe goed onze voorstellen ook zouden kunnen zijn voor onze gemeente, de coalitie 
zal ze namelijk toch allemaal wegstemmen. En die macht hebben ze, want het is een grote coalitie. 
Maar wat mij vooral verbijsterde is de toon van de brief. Een forse mededeling aan de oppositie die 
ons democratische proces vanavond feitelijk zinloos maakt. Ik weet niet meer waarom we vanavond 
hier zijn, het voelt machteloos, het voelt voornamelijk zinloos. Het hele proces hier naartoe voelt 
sowieso niet goed. Vorige week plaatste wethouder Theunis eerst op Facebook de volgende oproep  
“Het wordt tijd dat de politiek even pas op de plaats maakt en de Roosendalers de kans geeft. Dankzij 
hun inzet de afgelopen paar jaar is er nu financiële ruimte ontstaan”. En los van de twee 
onduidelijkheden in deze zinnen, één waarvoor de kans geeft en twee, naar wie verwijst in de tweede 
zin ‘hun’ eigenlijk? Los daarvan is het mijns inziens veel erger dat deze oproep van de wethouder riekt 
naar monisme, in plaats van het dualisme dat thuis hoort in de gemeenteraad. En vervolgens kwam 
dus de brief van Eric de Regt namens alle fractievoorzitters van de coalitie, die ons feitelijk precies 
hetzelfde opdraagt wat wethouder Theunis voorstelt. En daarmee tekent de brief echt voor de dood 
van het dualisme en de dood van het debat. Zoals ik al zei, wat doen we hier eigenlijk vanavond? 
Enkele van onze D66-leden stelden afgelopen maandag bij ons open fractieoverleg ook voor dat we 
vanavond maar beter konden wegblijven. Ik snap dat gevoel, want ik weet dus ook niet wat ik hier kom 
doen. En dat kon de heer De Regt mij zondag ook niet vertellen toen hij nog met mij belde om de brief 
toe te lichten. Maar D66 loopt nooit weg voor het debat. En ik loop zeker nergens voor weg. Het is 
D66 wel duidelijk dat het zinloos is om vanavond met voorstellen betreffende de begroting te komen. 
Het kan volgens ons vanavond alleen maar over het proces van afgelopen week gaan ongeacht wat 
de coalitiepartijen in hun termijnen voor die van ons vanavond ook hebben gezegd. En ik heb de 
excuses van de heer De Regt en anderen zojuist gehoord en ik aanvaard ze uiteraard namens D66. 
Maar het komt wel te laat voor het proces van vanavond. Zo kunnen we niet werken, daarvoor was 
eigenlijk de deadline afgelopen maandag, in verband met het overleg wat wij voeren met onze leden. 
En afgelopen maandag hebben wij voornamelijk deze brief besproken en hoe daarmee om te gaan. 
En ik ben na zondag ook niet meer gebeld door de heer De Regt. Dus kan het volgens D66 vanavond 
alleen maar over het proces gaan. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Tenminste, ik mag 
hopen dat we dat allemaal willen. En zo stuurde ook maandagmiddag nog burgemeester Niederer een 
brief naar de raad en zijn laatste zin was “laat ons samen aan het einde van de eerste 
begrotingsvergadering van aanstaande donderdag”, vandaag dus, “kijken waar we dan staan en hoe 
vervolgens verder te gaan”. Daar kan D66 zich grotendeels in vinden. Alleen niet voor wat betreft het 
gedeelte aan het einde van de avond. Want volgens D66 is dit het enige onderwerp van vanavond. 
Meteen, nu. Hoe gaan we nu verder naar 10 november? Wij weten nu echt niet waar we aan toe zijn. 

En D66 wil echt graag meedenken. Maar wel zo vroeg mogelijk.  En niet pas achteraf geconfronteerd 
worden met een keiharde mededeling dat meedenken voor vanavond niet op prijs wordt gesteld en 
zelfs zinloos is. Dan handelen we juist volledig tegen de filosofie van Martha Nussbaum in en tegen de 
filosofie van D66. Dan hebben we het niet over verbinden, noch over samenwerken. Maar dan hebben 
we het over verdelen en heersen en zaaien we verwarring in de politiek en in Roosendaal. Ik hoop dat 
we gauw tot inkeer kunnen komen. Ook de Roosendaalse politiek kan wel wat meer liefde gebruiken. 
Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid, 
meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de derde begroting van het huidige gemeentebestuur, vraagt wat de PvdA  
betreft een herijking, een vernieuwing van het bestuursovereenkomst “Werken aan een evenwichtig 
Roosendaal”. Die overeenkomst had immers als uitgangspunt dat het financieel perspectief van 

http://raad.roosendaal.nl/Uw_raad_in_beeld/Nieuws/Nieuws_van_de_raad/Nieuws_van_de_raad_in_2014/Bestuursovereenkomst_%E2%80%98werken_aan_een_evenwichtig_Roosendaal%E2%80%99_ondertekend
http://raad.roosendaal.nl/Uw_raad_in_beeld/Nieuws/Nieuws_van_de_raad/Nieuws_van_de_raad_in_2014/Bestuursovereenkomst_%E2%80%98werken_aan_een_evenwichtig_Roosendaal%E2%80%99_ondertekend
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Roosendaal minder rooskleurig zou zijn dan het huidige meerjarenperspectief laat zien. In 2014 sprak 
voormalig informateur/formateur en de huidige wethouder financiën immers over knellende financiële 
kaders. Daarvan lijkt geen sprake meer. Na de afronding van de omvangrijke ombuigingsopgave uit 
de Agenda van Roosendaal, zagen we vorig jaar al een kentering die dit jaar doorzet met voor de 
komende jaren forse begrotingsoverschotten. Overschotten door het goede werk lokaal en met een 
beetje hulp van het Rijk. Zo levert het einde van de kabinetsperiode VVD-PvdA extra geld op voor 
onder meer veiligheid, zorg, onderwijs, armoedebestrijding en een hogere uitkering uit het 
Gemeentefonds. Ook ontvingen we afgelopen vrijdag het bericht dat vanuit het Rijk er voor 
Roosendaal extra financiële ruimte komt van enkele miljoenen. Voorzitter, tijdens de behandeling van 
de Kadernota 2017 heeft de gemeenteraad al een voorschot kunnen nemen op de ruimere financiële 
positie van de gemeente voor de komende jaren. De PvdA heeft toen ingezet op investering in de 
toekomst van onze gemeente, de toekomst van ons Roosendaalse kinderen, een toekomst met goed 
onderwijs, een toekomst met een goede baan. Een toekomst die gelukkig is. Uiteraard hebben we 
deze begroting beoordeeld op deze uitgangspunten en gaan we niet op onze handen zitten zoals een 
meerderheid van deze gemeenteraad heeft aangekondigd via een mededeling per e-mail 
zaterdagavond via de vier fractievoorzitters van de coalitie. Onze fractie doet in ieder geval een 
beroep op de overige 31 raadsleden om deze mededeling terzijde te leggen en doet een beroep op de 
vier fractievoorzitters om hun boodschap te herzien en het debat dus niet na vanavond al op slot te 
gooien. We hopen op een zorgvuldige afweging van ieders bijdrage met de daarbij eventueel 
behorende wijzigingsvoorstellen zoals ook de voorzitter van de gemeenteraad ons heeft aangegeven.  
Voorzitter, dan weer terug naar de begroting. We nemen allereerst kennis van de beschikbare ruimte 
binnen het Sociaal Domein, flinke overschotten op de PGB, lagere uitgaven huishoudelijke hulp bij het 
huishouden, een overschot op het budget van De Toegang. En we zien deze trend flink wat miljoenen 
overhouden binnen het Sociale Domein de laatste jaren steeds terug en vragen ons af of hier op een 
juiste wijze wordt begroot, hoe zeker is het dat is dat ook daadwerkelijk de komende jaren de 
miljoenen vrijkomen en vragen ons af of de daarnaast bestaande pot van de bestemmingsreserve 
Sociaal Domein in stand dient te blijven. Ons antwoord is, net als onder meer geuit door de 
Adviesraad van het Sociaal Domein, geef dit geld uit aan de zorg, aan het bestrijden van 
eenzaamheid en aan het bestrijden van armoede. Voorzitter, de genoemde bestuurlijke keuzes die 
worden toegevoegd aan het huidige beleid zoals bijvoorbeeld een scootervrije binnenstad en de 
ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie kunnen we onderschrijven. We begrijpen echter niet dat 
dit gemeentebestuur zich niet uitspreekt over het voortzetten van de Binnenstadsorganisatie na 2017. 
Voorzitter, we pleiten we voor een aanpassing op de inflatiecorrectie van de gemeentelijke 
belastingen. Die kan, gelet op de huidige financiële situatie, bevroren worden op 0% dus in plaats van 
de voorgestelde 0,8%. Een lastenverlichting voor onze inwoners, voor onze ondernemers en voor 
onze bezoekers. We zijn tevreden met de uitwerking van onze motie “lastenverlichting sport via OZB” 
waar we vele positieve reacties op hebben mogen ontvangen van diverse sportverenigingen. Het 
college van B&W dient de twee andere door de PvdA ingediende moties ‘de Sluitende aanpak 
verwarde personen’ en ‘Citymarketing’ uit te werken. Wij wachten uiteraard af om hierover een oordeel 
te geven. Ten aanzien van de aandacht voor de peuteropvang denkt de PvdA, zoals ook al eerder 
naar voren is gebracht, dat de verruiming een goede eerste stap is, maar het kan nog ruimer. De 
intentie van de aangenomen motie is immers ook biedt alle peuters de mogelijkheid om gebruik te 
maken van voorschoolse voorziening. Aanvullend, gelet op de huidige keuzes van dit colleges, college 
heeft de PvdA na de behandeling van de Kadernota niet stilgezeten en op basis van hetgeen wij 
hebben opgehaald uit de Roosendaalse samenleving doen wij u gemeenteraad nog een aantal 
aanvullende voorstellen. Wij denken die te kunnen vinden binnen de huidige begroting, nog los van de 
berichtgeving van het college over de extra miljoenen die richting Roosendaal komen. Ik noem vier 
punten: Allereerst een welkomstpakket voor nieuwe Roosendaalse inwoners, gast in eigen stad, in 
samenwerking met de VVV. Iedere nieuwe Roosendaler, nieuwe Roosendaalse inwoner zal van ons 
betreft een welkomstpakket aangeboden krijgen over onze mooie gemeente. De VVV was hier al 
enthousiast over en we hebben zelf gisteren nog vernomen dat de dorpsraad Wouw dat graag zou 
zien als aanbod voor de nieuwe Wouwenaar. En daarnaast natuurlijk als kersvers vader kan ik 
daarover meepraten een welkom voor iedere Tullepetaon die in Roosendaal wordt geboren. De 
aangifte was wat karig kan ik u zeggen. Het tweede punt. Investeer in echte arbeid en geef mensen 
een echte baan. De SP gaf daar al iets over aan. Er zijn binnen onze gemeente zo’n 60 mensen aan 
het werk binnen de gemeentelijke organisatie met behoud van hun uitkering. Zie onder meer de 
medewerkers in de buitenploegen. Wij pleiten om deze mensen een gewone arbeidsovereenkomst te 
geven met loon volgens de geldende cao en dus niet te laten werken met behoud van uitkering. Punt 
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3. Geen kind mag opgroeien in armoede. Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht 
van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. De cijfers liegen er echter niet om. Eén op de negen 
groeit op in armoede. Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen euro 
structureel beschikbaar komt voor gemeenten. Wij denken dan dat we hier nog een nadere invulling 
kunnen geven middels een kindpakket. En ik mag u verwijzen en daar zullen we bij de indiening van 
een mogelijke motie nog nader op terugkomen, naar de gemeente Eindhoven die een dergelijk 
kindpakket aanvullend dus nogmaals op wat we al doen binnen de gemeente hebben bestaan in die 
gemeente. Punt 4, investeer en intensiveer in de aanpak van de jeugdwerkloosheid en de jeugd en de 
werkloosheid in het algemeen. De wethouder financiën nam terecht al een schot voor de boeg. Benut 
de financiële ruimte om de werkloosheid aan te pakken. De bijstandscijfers zijn onverminderd hoog in 
Roosendaal, boven het landelijk gemiddelde. De insteek van de PvdA is bij u bekend, er ligt een kant-
en-klaar initiatiefvoorstel. Voorzitter, deze accenten leveren een beperkte, maar wat de PvdA betreft 
wel een belangrijke, verschuiving op ten aanzien van de besteding van de ruim 200 miljoen euro in 
2017 door onze gemeente. Dit wensenlijstje zal de PvdA uiteraard de komende twee weken tot de 
besluitvormende raadsvergadering nader uitwerken middels concrete moties en amendementen. We 
nodigen u dan ook zeker uit om mee te denken, met elkaar, voor elkaar, om Roosendaal de juiste kant 
op te laten bewegen. Kortom, samen vooruit. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk naar de fractie van de Nieuwe Democraten, de 
heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  De begroting ziet er netjes uit. Graag hadden wij wel een bijsluiter gezien 
gehad met op hoofdlijnen de gevolgen van de richtlijn VVB. Het wordt immers lastig vergelijken met 
vorig jaar. Een sluitende begroting met structurele overschotten verdient een compliment. Helaas zien 
wij tegenover de enorme financiële overschotten grote maatschappelijke tekorten. Daarom blijven wij 
hameren op het laten rollen van het geld om de basis op orde te brengen. Dat betekent dat de 
dienstverlening veel meer naar buiten moet. Wat hebben we aan die beleidsnota’s in een bureaula? 
Aan plannen die verstoffen? Aan externe adviseurs die hier tijdelijk hun ding komen doen? Aan 
miljoenen opgepot geld? Is het wie schrijft die blijft? Er liggen wezenlijke vragen voor. Vraag 1: Neemt 
de coalitie de gemeenteraad serieus? Antwoord: Nee, zoals blijkt uit de brief van de fractievoorzitters 
coalitie van zaterdag 15 oktober. Vraag 2: Weet de coalitie en het college wat de samenleving wil? 
Antwoord: Nee, want iedere keer gaat de coalitie en college terug naar de stad om te vragen wat ze 
nu eigenlijk wil. Vraag 3: Is dit de begroting waarmee we de basis op orde krijgen? 
Antwoord: Nee, want er blijft sprake van armoede, scheve stoeptegels, slechte fietspaden, onkruid, 
hoge lasten, onvoldoende werk, kruimelbanen, eenzaamheid en slechte citymarketing, om maar wat 
te noemen. Daarom kondigen wij aan opnieuw met richtinggevende voorstellen te komen om 
daadwerkelijk de basis op orde te krijgen. Vraag 4: Heeft het college van B en W de gemeenteraad 
juist, volledig en tijdig geïnformeerd? Antwoord: Nee. Wat is er gebeurd? Donderdagavond 13 oktober 
lieten wij weten dat coalitie en college een politiek spelletje aan het spelen is. Een dag later volgt 
inderdaad een e-mail van het college met deze strekking. En op zaterdagavond komt er een e-mail 
van de coalitie dat zij de oppositie buitenspel zetten. Zelfs de burgemeester vindt dit te gortig en stuurt 
op maandag een brief waarin hij een oproep doet de begroting zorgvuldig te behandelen. De coalitie 
heeft op maandag 10 oktober over het buitenspel zetten van de oppositie een principe afspraak 
gemaakt. En eerder rond 3 oktober had de top van de Roosendaalse Lijst hierover gesproken. Op 30 
september 2016 verscheen het rapport actualisatie gegevens verdeelmodel Participatiewet 2017 met 
een doorrekening voor Roosendaal. Toen wist het hele college al dat er miljoenen meevallers zouden 
zijn en zijn de fractievoorzitters van de coalitie hierover informeel bijgepraat. In de zomermaanden is 
aan dit verdeelmodel 2017 hard gesleuteld en is overleg geweest met betrokken VNG-commissies 
zoals die van financiën waar het college in vertegenwoordig is. Toen wisten veel mensen dat er voor 
gemeenten zoals Roosendaal gerekend kon worden grote meevallers. Deze informatie is door het 
college maandenlang onder de pet gehouden. Waarom college, waarom coalitie? 
Wij hebben ons over het verdeelmodel laten informeren door SEO Economisch Onderzoek en door 
Divosa. Zij bevestigen onze analyses. Ook bevestigen zij dat het verdeelmodel steeds nauwkeuriger 
cijfers oplevert die dichter bij de werkelijkheid komen. Anders geformuleerd, geen enkele 
gemeente kan op basis van het verdeelmodel 2017 conclusies trekken dat er over meerdere jaren een 
structureel overschot gaat ontstaan. Waarom doet het college dat wel? Het college laat in een brief 
van 14 oktober weten dat het verdeelmodel 2017 een voordeel laat zien voor Roosendaal van 
ongeveer 4 miljoen. En komt tot de conclusie dat Roosendaal een structureel overschot heeft dat 
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oploopt tot circa 5 miljoen euro. Waarom heeft het college de hele gemeenteraad niet eerder 
geïnformeerd en wat is de onderbouwing van het overschot? Daarbovenop zegt het college dat 
binnen de incidentele middelen in de reserves er overruimte is! Dat is wat de Nieuwe Democraten al 
jaren aantonen en het college al jaren bestrijdt. Wat is hiervan de reden en wat is volgens het college 
de relatie tussen overruimte en meevallers? Recent zei het college dat onder al die reserves plannen 
liggen en als die gerealiseerd gaan worden, de weerstand terugvalt naar 1,5. Maar dat is nog 
altijd genoeg voor incidentele uitgaven van 7 miljoen. Dus iedere keer wijst het college en coalitie 
voorstellen van de Nieuwe Democraten af om ze vervolgens kort daarna zelf in te voeren. Waarom 
college? Waarom coalitie? Ons eerdere voorstel om investeringen met een maatschappelijk nut te 
doen en daarmee de openbare ruimte te verbeteren werd afgewezen. Maar nu doet het college en 
coalitie exact hetzelfde. En toen wij vorige week vergelijkbare voorstellen deden zegt het college dat 
wij deze maar moeten indienen bij de begroting terwijl ze al op de hoogte waren dat geen enkel 
voorstel het zou halen. Waarom college? Waarom coalitie? Voorzitter, hoe verder? De coalitie wil 
blijkbaar de uitgestippelde koers vasthouden zoals dat met het college is afgesproken. In november 
de begroting goedkeuren ongewijzigd, daarna voorstellen uitwerken die in december naar de raad 
komen met begin 2017 een showproces met de inwoners om met de Kadernota 2018 alles keurig 
netjes af te tikken. En hiermee het startschot te geven voor de verkiezingscampagne. Hoezo 
dualisme? Zieltjes kopen met het geld van de inwoners zelf ofwel een sigaar uit eigen doos. Hoe ziet 
het college en coalitie dit? Het brengt ons tot de laatste vraag. Onze voorlopige conclusie is dat 
coalitie en college onder een hoedje hebben gespeeld om de oppositie blijvend buiten spel te zetten. 
Deze polariserende machtspolitiek is slecht voor Roosendaal en slecht voor de lokale democratie. Wij 
verliezen hiermee onze geloofwaardigheid en laten de stad in de steek. Een coalitie en college dat 
daadkrachtig aan de slag was gegaan en onze tientallen constructieve voorstellen en die van andere 
partijen serieus had genomen, had allang in Roosendaal de basis op orde gekregen. De tweedeling 
was minder geweest, de armoede kleiner, de eenzaamheid en er was meer echt werk 
geweest, het openbaar gebied was om trots op te zijn en Roosendaal was het Wassenaar geweest 
voor de gewone mensen. De Nieuwe Democraten hebben niets met populisme en cliëntisme. Wij 
willen wat goed is voor Roosendaal en voor haar kinderen. Onze laatste vraag. Kunnen wij het college 
vertrouwen en wil de coalitie samenwerken?  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik ga naar de fractie van GroenLinks, mevrouw 
Koenraad.  
 
Mevrouw KOENRAAD:  Ja, dank u wel, voorzitter. In deze commissie of in deze raad sorry, zal 
GroenLinks ingaan op de begroting zelf. En daarna uiteraard ook op de kwestie die is ontstaan binnen 
het proces door de mail van wethouder Teunis en de mail van de fractievoorzitters van de 
gezamenlijke coalitie. Bij de Kadernota werd de motie van PvdA en GroenLinks samen, “Van vangnet 
naar uitweg”, aangenomen. Deze motie vraagt om beleid dat preventie, participatie en perspectief in 
armoedebestrijding centraal stelt. Armoedebestrijding is volop in beweging. Ook na juli zijn er nog 
nieuwe bijdragen van verschillende landelijke experts gekomen en nieuwe ontwikkelingen geweest. 
Dus we zijn heel erg benieuwd naar het nieuwe beleid. Het kan, overerfbare armoede uitroeien. Het 
zou top zijn als Roosendaal liet zien daarin voorop te willen lopen. Het budget dat ermee gemoeid is 
dat kennen we nog niet. Ook het budget dat bij de Duurzaamheidsagenda hoort is nog niet bekend. 
De laatste bijeenkomst met de 100 Roosendalers moet nog plaatsvinden. Omdat er voor én 
Duurzaamheidsagenda én armoedebeleid nog geen uitspraak is over het bijbehorend budget zou 
GroenLinks deze voorliggende begroting niet per se willen amenderen. Dat de begroting sluitend is en 
zelfs ruimte geeft is goed nieuws. En dat er na vrijdag nog meer ruimte kwam is nog veel beter. 
GroenLinks wil ervoor pleiten om de ruimte die is ontstaan in ieder geval gedeeltelijk te gebruiken om 
de lokale democratie te vitaliseren. Misschien is het voor Roosendaal ook tijd om te experimenteren 
met lokale democratie. Eind november verschijnt er een manifest van de VNG over dit onderwerp. En 
GroenLinks wil een gedeelte van de bijna 5 miljoen die er feitelijk óver is inzetten in nieuwe methoden 
om inwoners bij de besluitvorming te betrekken. Wat te denken van een burgerbegroting, een 
budgetmonitor door inwoners en het budget voor armoedebestrijding bijvoorbeeld te laten 
voorrekenen door Cliëntenraden en voedselbanken. Eén van onze eigen dorpen een eigen Begroting 
te laten maken. In Breda, Amersfoort, Geffen enzovoorts doen ze het al. Wij kunnen dat ook. Zeker nu 
er financiële ruimte is. Maar dan gebeurt er iets anders. Zoals de werkelijkheid zich nu aan ons 
aandient was er met de mail van wethouder Theunis op vrijdag op zich niets mis. Wij delen zijn 
opvatting. Wij zagen ook al het geijkte korte termijn wensenlijstje voorbijkomen en dat zagen we ook 
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vanavond gebeuren. Maar hoe tegengesteld aan bestuurlijke vernieuwing en de roep om 
transparantie en lokale participatie kun je het hebben als je het, als je vanuit de coalitie een mail stuurt 
dat deze begroting wel onbesproken en niet geamendeerd kan blijven. Dat wij van GroenLinks niet 
willen amenderen betekent niet dat andere partijen dat niet zouden willen. Het duurde even voor de 
juiste mate van verontwaardiging ontstond bij deze fractievoorzitter en het inzicht ontstond dat er 
eigenlijk wel echt iets heel erg misgaat. Hoewel GroenLinks van het relativeren is zijn we dat nu niet 
van plan. In tijden van de Agenda van Roosendaal gingen we gezamenlijk de boer op. Coalitie en 
oppositie. Onder druk van bezuiniging, maar toch een aardig proces. In slechte tijden leer je je 
vrienden kennen. Wat je niet verwacht is dat juist op het moment van ontspanning “er is geld!” je 
ingesleten cultuur zich in al zijn nonchalance aan zich opdringt, aan je opdringt. Een levensgevaarlijke 
cultuur. Want objectief gezien is de mail van de gezamenlijke coalitie hoe je het ook wendt of keert 
waarachtige machtspolitiek. Het is echt zo als je voorafgaand aan een vergadering het spel stillegt. En 
je doet dat met het besef dat je met de meerderheid op zak dit kunt opleggen dan is dat 
machtspolitiek. GroenLinks kan daar niets anders van maken. En ook al is de intentie om een breed 
maatschappelijk debat te bewerkstelligen en komen er excuses achteraf het leed is wel geleed, de 
verwarring is gezaaid zoals D66 ook verwoorde en ook GroenLinks heeft zich nu anders voorbereid 
dan ze anders had gedaan. Natuurlijk zijn de inhoudelijke afwegingen in een begroting al gemaakt. 
Daar ben je college voor. Maar het politieke spel moet wel zichtbaar voor inwoners gespeeld worden. 
Wij zijn gekozen en moeten onze afwegingen in het openbaar kunnen doen of laten zien. En je kunt 
een begroting niet ongewijzigd doorloodsen, zonder debat. Argumenten moeten in het openbaar 
uitgewisseld worden. En hoe kun je als raad een Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing hebben en 
tegelijker ook een voorstel doen via de mail op deze manier. Van een pragmatische Roosendaalse 
Lijst kan je misschien verwachten dat zij een soort van bestuursgemak verkiezen boven een 
principiële discussie. Maar kun je dat ook verwachten van CDA, VVD en SP.  Is het onbewust 
onbekwaam geweest. Nu van de VVD hebben we ook een excuses gekregen en van de heer De 
Regt. Van zowel de CDA als de SP heeft, hebben we niets gehoord over het proces dus wij zijn nog 
wel benieuwd naar het inzicht op dat punt. Niet alleen wordt aan de oppositie voorbij gegaan, maar 
ook aan alle raadsleden die namens de coalitie in de gemeenteraad zitten. Ook zij staan aan de kant. 
En wat voelen zij bij deze actie. Vier fractievoorzitters zetten de voltallige raad buiten spel. Waarom 
trekken zij één lijn met het college. En niet met de raad? Het doet me oprecht zeer dat ik de volgende 
zin moet gaan uitspreken, maar als ik de Commissie van vorige week terugkijk met wat ik nu weet, 
dan slaat mij de schrik om het hart. Want als wethouder Schenk en fractievoorzitter Oudhof in de 
Commissie van afgelopen donderdag zeggen dat voorstellen van de heer Schijvenaars, die wel van 
een showtje houdt dat kennen we van hem, maar goed dat die dus thuishoren in de 
programmabespreking, Programmabegroting bespreking van vanavond dan zal het toch niet waar zijn 
dat zij al weten dat deze bespreking er niet gaat komen. Op dit punt heeft GroenLinks echt 
geruststelling nodig en die moet ook vanuit het college komen. Zijn alle fractievoorzitters geschrokken 
en zeggen zij, dit niet weer, het moet nu echt anders. Zijn wij met onze neus op onze eigen cultuur 
gedrukt, onze eigen ingesleten gewoontes? En gaan we er samen voor om deze te veranderen naar 
vernieuwing en transparantie? Als dat zo is, dan vinden alle individuele raadsleden, met hun eigen 
individuele verantwoordelijkheid, GroenLinks aan hun zijde. Maar als dit inzicht er niet blijkt te zijn dan 
is er echt een groot probleem. Een probleem dat de beginselen van de democratie aantast. Niet meer 
en niet minder. En geen gerelativeer dit keer. En dan tot slot, even voor de duidelijkheid nog. Deze 
meevallers komen echt niet voort uit een coalitieprogramma ze hadden iedere andere samenstelling 
ook ten deel gevallen en daarom is het juist iets van de raad. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Last but not least, de fractie Partij Verhoeven, de 
heer Verhoeven. 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter dank u wel. Weet u nog, vanuit de algemene 
beschouwingen had ik benoemd, maak van die Kadernota nou eens een heel mooi feestje. 
Dat is gelukt en dat blijkt alleen nog maar groter geworden dat feest. Aan de ene kant 
financieel makkelijker, aan de andere kant zullen natuurlijk ook de nodige vergader- en 
debatuurtjes bij komen. Als we terug kijken naar het proces wat hier aan vooraf is belopen, 
met alle bezuinigingen die we hebben moeten doorvoeren daarna de zeer constructieve raad 
die in de laatste algemene beschouwingen en de Kadernota alle wensen kenbaar heeft 
gemaakt in de breedste zin van het word. Een college die deze handschoen serieus heeft 
opgepakt en nu hebben vertaald in de begroting. Buiten de extra gelden wil ik gerust zeggen 
dat we als gemeenteraad van Roosendaal samen met het college goed bezig zijn voor onze 
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gemeenschap. Dat mag ook wel een gezegd worden al zeg ik het zelf. En natuurlijk, het kan 
altijd beter, makkelijker, mooier, maar Roosendaal staat er goed voor. De bewoners van onze 
gemeente denken mee in het beleid en zijn steeds meer betrokken in alle ontwikkelingen en 
zo hoort dat te zijn. Alleen samen kunnen we er iets van maken er is geen plek voor 
arrogantie. Wees zelf de verandering die je in Roosendaal wilt zien. En wie zaait zal oogsten. 
Financieel heeft Roosendaal nu heel veel ruimte gekregen door de toegezegde verdeling van 
de BUIG-budgetten. Dus natuurlijk heerst er een juichstemming en dat mag gerust. We 
hebben daar allemaal onze best voor gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat we nu als 
gemeenteraad, dat geld gelijk gaan inzetten voor allerlei impulsieve doeleinden. Nee, 
voorzitter, wat ons betreft pas op de plaats. Wij willen deze gelden inzetten waar ze thuis 
horen. En dat allereerst bij onze eigen bewoners. Lastenvermindering, zij hebben in de 
crisistijd moeten inleveren, dan is het nu het moment om daar iets voor terug te doen. Samen 
kijken met onze inwoners van Roosendaal, in wat voor vorm dan ook om ideeën te ventileren. 
En u weet het, mooie ideeën komen altijd voort, uit details van het leven. En natuurlijk zijn er 
van onze kant ook genoeg ideeën omtrent besteding van deze gelden, denk aan de veiligheid, 
armoedebestrijding, jeugd, grijs en het groen om er maar een paar te noemen. Maar denk 
daarbij ook aan de ingeslagen weg, bijvoorbeeld onze burgerparticipatie, de zelfredzaamheid 
van de burger, help die niet om zeep. We kunnen wel zeggen het grijs moet gelijk naar A of A+ 
worden gelegd, overal in de stad. Dus ga je zeggen als gemeente het gaat net als vroeger 
alles weer onderhouden, maar het zijn nu juist de bewoners die de handschoen hebben 
opgepakt van de gemeente, om hun eigen omgeving bij te houden en daar zijn ze heel fier op. 
Dus dit moet je vooral zo laten. Laten we bekijken hoeveel gelden we werkelijk in handen 
hebben en dan plan de campagne maken voor een gedegen proces, want dat is nu wat ons 
betreft nu aan de orde. Het gaat immers om de belangen van Roosendaal en de dorpen. In 
algemene zin ziet de begroting er keurig uit, mensen zijn over het algemeen genomen positief, 
het gaat goed in het maatschappelijk veld, de veiligheid en aantrekkelijkheid van Roosendaal. 
Al wil ik het college meegeven om daadkrachtiger te zijn in het onderscheidende Roosendaal 
met andere gemeenten. Ik heb dat in mijn bijdrage ook wel genoemd als durfcollege en zie dat 
positief dat durfcollege. En denk daarbij aan verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis. 
Deze denktank zou goed passen in citymarketing, het toeristische actieplan, Cultuurfonds, 
identiteit van Roosendaal, het festivalbeleid. Om er zo maar eens een paar te benoemen. 
Moties en amendementen zijn vanuit de Kadernota netjes verwerkt in de begroting. Daarbij 
nog wel een vraag. Waar precies de schoen wringt betreffende de motie afschaffing leges 
kosten voor clubs en verenigingen. Deze is meegenomen met de motie van de VLP het 
onderzoek naar andere legeskosten. Maar in onze beleving moet je onze vraag los zien van 
bijvoorbeeld precario en toeristenbelasting. Bent u het daarmee eens? En waarom deze 
doorschuiving naar volgend jaar. Voorzitter, verder heb ik over de begroting niets meer te 
melden. Deze ziet er gewoon prima uit. Financieel wordt het er makkelijker op en zo in het 
verdere proces over de begroting 2017 graag mee gaan denken over de inzet van gelden en 
programma’s. Wel zou ik graag van u weten of er een tijdspad bekend is na het vaststellen 
van deze begroting over de invulling van de overschotten want dat ziet er wel naar uit. Verder 
zullen we in overweging maken betreffende de aangekondigde moties en amendementen. In 
ieder geval van de oppositie. Dank u wel. 

 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Wij zijn door de fracties heen wat betreft hun 
eerste termijn. Is er nu ruimte van de zijde van het college om daar kort op te reageren, dat zal in ieder 
geval wethouder Theunis als eerste gaan doen, ook als overkoepelende portefeuillehouder financiën 
en dan vraag ik de overige wethouders even na te denken of er op hun specifieke portefeuilleterrein 
wat vragen zijn gesteld die nu een antwoord verdienen. Maar ik begin bij onze wethouder Theunis.  

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Drie korte vragen gesteld, waarvan de eerste vraag over, 
met name over de brief van het college. Staat u me toe daar even wat langer bij, bij stil te staan. Dan 
ga ik even terug naar 2010. Daar ga ik geen heel lang verhaal van maken, maar 2010 is het begin van 
een hele moeilijke, hele lastige bestuursperiode. Ik kan me nog goed herinneren eind 2010 toen we 
eigenlijk als college de eerste contouren neerzetten van hoe gaan wij om met de steeds heftiger 
wordende bezuinigingen. Toen zijn de contouren neergezet van de Agenda van Roosendaal. We 
hebben toen heel duidelijk met de raad  besproken van het is niet alleen bezuinigen. De drieluik, 
bezuinigen, hervormen, investeren. Niet snijden maar juist ook met die samenleving kijken 
hervormingen doorvoeren. Kunnen wij die samenleving betrekken bij die en ik zeg het nogmaals maar 
teruglopende kaders van in totaal structureel 41 miljoen euro. Jazeker, 41 miljoen euro binnen een 



 
 
 

Verslag raadsvergadering 20 oktober 2016     pagina 15 
 

paar jaar tijd. Als we dat proces bekijken uitermate spannend, dan moeten we vaststellen dat in ieder 
geval na afloop van die bestuursperiode die Agenda van Roosendaal goed heeft gewerkt. Natuurlijk 
op sommige punten wat minder. Zullen er ook verschillende interpretaties zijn, maar we zijn er niet 
alleen in geslaagd toen met samenleving, met raad, met college voor elkaar te krijgen dat we 
financiële kaders konden sluiten. Wat ook gelukt ook overigens dat er nauwelijks relevante verliezen 
zijn geleden, dat mag ook, daar hadden we geluk mee als Roosendaal ten opzichte van menig andere 
gemeente. Maar juist dat hervormen, ook een organisatie en ik zeg het toch maar van die 41 miljoen, 
11 miljoen euro bezuinigd op onze ambtelijke organisatie. Hoe is het mogelijk vroeg de raad zich af. 
We zijn er ook in geslaagd om een organisatie ook te hervormen. Om te turnen andere wijze te gaan 
laten manier van werken. En zelfs hier en daar nog zelfs wat investeringen te doen. Dat was eigenlijk 
de contouren succesvol voor de  tweede bestuursperiode, 2014. Inderdaad meneer Yap zegt al 
beginnen met knellende financiële kaders. Waarom? We waren in dit land ook bang gemaakt met de 
3D’s, de decentralisaties. Gemeenten zouden dit niet kunnen, deze taak uitvoeren. De zorg zou 
verslechteren en de financiën het zou leiden tot hele grote tekorten. Als we kijken vanaf het begin van 
deze periode dan zien we inderdaad dat op basis van die Agenda van Roosendaal juist die 
samenleving dat in vormen succesvol was een organisatie die we dankzij de omvorming ook in de 
participatieve processen. Ik wil wel in herinnering brengen dat tegenwoordig eigenlijk er geen beleid 
meer wordt gemaakt binnen Stadskantoor maar het beleid wordt gemaakt eerst met de samenleving 
en dan wordt het vastgesteld. Daar zijn talloze voorbeelden van te noemen. Dat hervormen is 
alleszins goed geslaagd. Maar dan deze periode financieel gezond ja, jazeker. Financiële kaders 
worden ruimer, wat dat betreft zagen we dat vorig jaar al. Wat geleid heeft tot deze begroting waar ook 
alles in de Kadernota is gehonoreerd en klap op de vuurpijl ook in de september circulaire ook ruimere 
financiële kaders. Uniek voor Roosendaal is dat de verruiming, elke euro die binnenkomt ook 100% 
netto kan worden ingezet. Geen taakstellingen, geen bezuinigingen, geen aflossing van schulden. 
Netto inzetbaar voor de samenleving. Wat dat betreft in herinnering ook voor deze begroting we 
hebben dat met de raad ook toen vastgesteld van wat doen we met de septembercirculaire. Dat was 
al een lastig punt. Nemen we die mee? Dat betekent dat als je hem meeneemt in de begroting een 
beetje vertraging dat leidde wel tot een overschot. Het bekende structurele overschot wat nu in die 
begroting staat. Mening gemeente heeft eigenlijk om het de raad wat makkelijker te maken hoe 
vreemd het ook klinkt gezegd we nemen dat niet mee in de begroting dat overschot. We nemen dat 
niet mee. We melden dat aan de raad en dan zien wij verder wel. Hebben wij niet gedaan, in de 
Begroting verwerken. Probleem is dat je wel een overschot krijgt. Je moet er wel wat mee 
boekhoudkundig, stort je in een reserve. Om de raad in positie te brengen om daar voorstellen voor te 
doen. In die zin, in zeker raar geformuleerd het werd nog erger. Inderdaad kregen wij zicht op het 
objectieve verdeelmodel. Overigens in die zin ook gewacht tot het Ministerie van Sociale Zaken dat 
ook publiceerde, laat dat duidelijk zijn van. Met de waarschuwing, want we moesten dat wel vonden 
wij het als college raadzaam om de raad erover te informeren voor de begroting. Maar dat is allemaal 
nog niet vastgesteld. Er zit wel een waarschuwing bij. Pas in het voorjaar zal daar definitieve 
besluitvorming. Wat dat betreft dat overschot, dat is ook nadrukkelijk gewaarschuwd door het college 
kunt u nu ook niet uitgeven. Dat is pas wanneer het in het voorjaar gebeurt. En nu komt het, want wij 
realiseren ons, voorzitter, heel goed dat wij u raad hiermee heel moeilijk hebben gemaakt. Namelijk 
vlak voor de begrotingsbehandeling die mededeling doen maar ook de helpende hand geven, 
aanreiken van, raad dat is niets anders dan een aanreiken van het college van er zit een structureel 
overschot in dat kan leiden binnen een paar maanden tot het definitief zicht dat dat overigens nog veel 
groter is. Dan inderdaad gelet op de Agenda van Roosendaal waar wij tempo hebben op, op de goede 
dingen die wij voor de samenleving doen. Want het financieel perspectief is nog geen financieel 
perspectief. Is nog geen perspectief voor deze samenleving laat dat duidelijk zijn. Wat dat betreft pas 
op de plaats. Dat de heer Van den Beemt heel goed schetst dat is iets wat je normaal ja niet in ons zit 
maar juist even pas op de plaats om daarna een grote versnelling, versnellend te gaan toepassen. 
Dat… 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ik hoorde zojuist de wethouder zeggen dat dat 
verdeelmodel die meevallers dat was verwacht en objectief werd het pas bekend bij de publicatie. Kan 
de wethouder uitleggen sinds wanneer hij wist dat die meevallers verwacht werden. En kan de 
wethouder ingaan op het feit dat het verdeelmodel op 30 september openbaar is gemaakt. 
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De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, ik had liever mijn betoog even afgemaakt. Dat was, denk ik, wat 
chiquer geweest. Maar laat ik daar maar ingaan. Je ziet met de verdeelmodellen dat is een uitermate 
complex proces. Wat dat betreft zie je dat verdeelmodellen is ook een kwestie van onderhandeling 
tussen de Vereniging van Gemeenten en de Rijksoverheid, dat is ook een heel politiek spel is een 
onderhandelingsspel en inderdaad wat overigens openbaar is wat eerdere concepten die zijn allemaal 
openbaar. Wat dat betreft gaat het er naartoe en als meneer Schijvenaars dat aankaart, maar dat 
moeten we niet doen, dan had het college ook voor een defensieve strategie te kiezen door zoals 
meer gemeenten doen te zeggen van nou ik informeer de raad pas wanneer het in het voorjaar is 
vastgesteld. En voorzitter, daar zit nou juist de crux. Gaat u over als raad. Het is alleen maar een 
advies van het college om te kijken u kunt nu een financieel overschot voorzien van voorstellen en 
dan wordt u geconfronteerd wellicht met vier, vijf maanden later met een nog groter overschot. De 
suggestie was van het college, is van het college als u even nu de tijd neemt om te kijken 
vooruitlopend dan kunt u pas hele, hele grote voorstellen formuleren, goede richtingen aangeven op 
het moment dat in het voorjaar, in het voorjaar de definitieve beschikking in de mat valt, dan is het niet 
zoals veel gemeenten die pas vanaf dat moment plannen gaan maken. Maar wij bieden u de kans dat 
op dat moment wanneer de definitieve beschikking op de mat valt dat u die plannen al heeft 
vastgesteld en dat wij de volgende dag voor die Roosendaalse samenleving al het geld al voor die 
samenleving kunnen uitgeven. Dat is het verschil. Maar nogmaals, advies, een voorstel van dit 
college. Het is aan u raad, voorzitter, hoe u daarmee omgaat. 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, er zijn drie momenten met betrekking tot informatie vanuit het 
verdeelmodel. Dat is geweest op 30 september als inderdaad op basis van veel onderzoek en overleg 
de eerste getallen vrij worden gegeven. Dat zijn objectieve getallen, die waren 30 september bekend. 
In het voorjaar april/mei dan komt de bijstelling op basis van de verdere invulling van wat er dan 
gebeurd is en de definitieve afrekening die komt dan ook weer in september zoals u zelf ook heeft 
bevestigd in uw eigen betoog of in uw eigen informatie ergens afgelopen week… 

De VOORZITTER: Houdt u het bij een interruptie? 

De heer SCHIJVENAARS: Ik ga het beperken. Toen heeft u gezegd van we hebben nu de definitieve 
afrekening binnen. Ik stel dus vast dat de wethouder erkent dat hij al voor 30 september op de hoogte 
was van een mogelijke grote meevaller.  

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, dat was nog veel eerder. Maar dat zeg ik nou juist. Wat, wat wilt u 
nou. Op het moment dat je in een Commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten vanuit het 
Rijk wordt geïnformeerd over het eerste concept, de eerste groffe contouren met een verdeelmodel 
wat denkt u dan. Stelt dan de raad op prijs dat ik u dan van elk proces even het nieuwe concept van 
het verdeelmodel. Wat heel essentieel was, was de Miljoenennota, wat heel essentieel was het advies 
van de Commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan het Rijk. De stellingname van 
de Staatssecretaris wat heel en dan nog en dat moment dat je nog weet dat het moet vastgesteld. 
Maar het is inderdaad altijd dat is aan u, om te zeggen van is dat het juiste moment. Wij dachten dat is 
nu wel het juiste moment om in ieder geval de raad te informeren en de kans te bieden om te zeggen 
tegen de raad daar hoort ook een verwachting bij. En de verwachting kunt u mij later op aanspreken is 
ook dat ik verwacht dat dat objectieve verdeelmodel nauwelijks zal worden bijgesteld. En dat is de 
verwachting….hierbij laten… 

De heer SCHIJVENAARS: Als we dan tot slot, voorzitter… 

De VOORZITTER: Ja… 

De heer THEUNIS: Maar nogmaals u doet ermee wat u wilt. 

De VOORZITTER: Nog één kleine en dan sluiten we dit af. 

De heer SCHIJVENAARS: Hoe kan dat dan toch dat de coalitiepartijen het wel wisten en de 
oppositiepartijen niet. 
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De heer THEUNIS: Ik vind dit uitermate kwalijke suggestie, zeer kwalijk wat u nu zegt. Want u doet 
allerlei suggesties over een brief van het college waarvan ik bezweer dat deze niet in handen was van 
de coalitie ook niet op hoogte was bij de coalitie. Buitengewoon kwalijk dat als u te weinig argumenten 
heeft dit op straat gaat gooien. Pertinent niet waar. Voorzitter, dan nog twee andere vragen. De eerste 
ging over de afvaldump, iets ander onderwerp. Want er is gevraagd wat doen we eraan? Wij zijn er al 
mee bezig om dat te gaan doen, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat ik binnenkort even noem het maar 
een tien punten actieplan wat al in werking is om te kijken diverse acties om voor elkaar te krijgen dat 
het met die afvaldump minder wordt. Ik moet wel één nuancering te maken met handhaving. 
Handhaving is het middel wat het slechts effectief is. Laat ik u dat zeggen. Handhaving is wel 
belangrijk daar gaat het niet om. Maar ik zal u laten zien binnen een paar weken dat andere 
maatregelen die we gaan nemen veel effectiever zijn dan handhaving. Ik ben niet tegen handhaving 
daar gaat het niet om. Maar wel even dan, ik zal u daarvan op de hoogte stellen. Tot slot over de 
overdracht van de sportvelden naar, ik wil u raad één ding vragen, voorzitter, dat proces loopt goed. 
Dat is een transitie in handen van het college en ik wil u vragen aan de raad, geef het college de 
ruimte in dit proces af te werken. En niet op basis van signaaltjes of telefoontjes daarin te gaan zitten 
interveniëren. Daar wordt gezegd de onderhoudsbudgetten van de velden zijn krap. Dat is niet waar. 
Het onderhoud van de velden zijn verenigingen tevreden over, dat onderhoud gebeurt goed. Die 
budgetten zijn op orde. Wat iets anders is als je die budgetten overdraagt naar verenigingen of zij 
daarmee uit de voeten kunnen. Dat is een andere kwestie, daar zijn we druk mee bezig. En ik heb in 
de media al laten weten dat als een vereniging dat even niet kan handelen of in de problemen komt is 
die datum niet heilig, zullen we die vereniging ook helpen. Wat betreft de btw lossen wij gewoon 
simpel op. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis. We gaan even naar wethouder Verbraak voor een 
aantal dingen op zijn terrein.  

De heer VERBRAAK: Dank u, pardon, voorzitter. Verschillende partijen vragen naar de citymarketing 
motie, terecht. Ik zeg u toe dat ik voor de begrotingsbehandeling van 10 november met een voorstel 
een strategisch voorstel richting u raad kom en dan citymarketing daaraan gerelateerd in verwerkt 
festivalbeleid, evenementenbeleid, toeristisch actieplan, want die dingen kun je in mijn optiek niet los 
zien. Dus voor 10 november gaat u dat, gaat u dat bereiken. Voorzitter, een centraal punt wat ook bij 
heel veel fracties terugkomt is uiteraard de werkgelegenheid. Ik weet niet of u op de LIS heeft 
gekeken de afgelopen week waar ik de maandrapportage van het Werkplein op gezet heb, afgelopen 
maandag was dat, op de LIS. En daar ziet u dat de, de bijstandsaantallen, we gaan de vlag niet 
uithangen, maar ze lopen wel langzaam terug. En ook in Roosendaal, voor het eerst sinds 2008 
hebben we deze maand een afname van zo’n 30 bijstandsgerechtigden. Ik zeg het heel voorzichtig, 
want het is allemaal nog flinterdun, maar je ziet wel langzamerhand de revenuen van de inzet van het 
Werkplein en van de inzet naar bedrijven richting werk. En daar spreekt u ook over en u mag weten 
dat ik van meet af aan in de richting van Primark bij de board aan tafel heb gezeten. Het zal ons niet 
gebeuren dat er geen Roosendaalse mensen of mensen die bij het Werkplein ingeschreven staan 
straks bij Primark komen te werken. Voorzitter, dat heeft erin geresulteerd dat we op dit moment stevig 
aan tafel zitten. Dat we stevig onderhandelen met degene die daar het werk verzorgen, zijnde DSV en 
dat we op dit moment bezig zijn om 20 mensen op te leiden om straks in januari daar te kunnen 
starten. Dan zult u zeggen 20 is niet veel. Maar als u weet dat er in januari gestart wordt met 60 
mensen dan is dat wel veel, een derde deel. Deze casus moet als voorbeeld gaan leiden en dat zijn 
we met het Werkplein zijn we dat aan het uitwerken om straks bij andere bedrijven die zich in onze 
regio gaan vestigen, deze casus als voorbeeld te gaan gebruiken hoe je op een goede manier aan de 
voorkant met bedrijven afspraken kunt maken over werkgelegenheid. Niet verplicht opleggen van gij 
zult en gij moet, maar wel werkgevers prikkelen om mensen uit de kaartenbakken en niet in het laatst 
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, mevrouw Oudhof, daarin te betrekken. En we zijn 
daarmee goed op weg. Ik ga u daarvan op de hoogte houden. En natuurlijk zit ik aan tafel bij de 
nieuwe vestiging die bij Philips gaat komen. En natuurlijk schuif ik aan bij bedrijven die op dit moment 
zeer geïnteresseerd zijn om zich in Roosendaal te vestigen met veel werkgelegenheid en dat zijn 
veelal bijna allemaal logistieke dienstverleners die deze kant op willen komen. Van andere disciplines 
komt er weinig, maar logistiek is West-Brabant op dit moment hot. Ik hoorde ik dacht de heer De Regt 
ook spreken over laaggeletterdheid. Een heel belangrijk item waar we ook bij het Werkplein aandacht 
voor vragen ook de bibliotheek springt daar behoorlijk op in, denk aan het taalpunt in de Heilige Hart 
kerk. We hebben er ook deze week in het college nog over gesproken. Het is nog niet genoeg, we 
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moeten veel meer op die laaggeletterdheid in gaan springen, want we weten dat één op de negen 
mensen laaggeletterd zijn. Voorzitter, ander onderdeel wat door het CDA mevrouw Van den 
Nieuwenhof is genoemd en ook door de SP de gesubsidieerde banen gaan wij dat doen? Ja, dat gaan 
wij doen. Ik heb een nagenoeg uitgewerkt voorstel op dit moment klaar liggen en die banen gaan 
WOM-banen heten, Werk op Maat-banen en die sluiten inderdaad aan op het idee van mijn collega 
Baldewsingh uit Den Haag. Ik hoop de komende weken de eerste mensen te kunnen gaan plaatsen 
binnen die banen en ook daarvan zult u bericht hebben, krijgen uiteraard na overleg met het 
Werkplein, want ook mijn andere vijf collega’s zijn daarin zeer geïnteresseerd. Ik moet mevrouw Van 
den Nieuwenhof wel even corrigeren in het kader van de onkostensubsidie, daar schrok ik een beetje 
van. U zei daar is nul euro ingezet. Dat klopt niet. We hebben 80.000 euro ingezet, waarvan 45.000 
euro van Roosendaal via het Werkplein incidenteel. En daarnaast zijn er ook nog structurele uitgaven 
op de loonkostensubsidie. En als u wilt dan kan ik die ook wel aan u melden. Voorzitter, dat waren 
eigenlijk een beetje de rode draden die ik uit het debat opgepakt heb. Voor de rest heb ik wel een 
heleboel suggesties gehoord, het cadeautje wat meneer Yap wil geven aan nieuwe inwoners en 
nieuwe Tullepetoantjes en zo. Nou een hartstikke mooi voorstel om daar misschien wel met 
citymarketing iets mee te gaan doen. Nou ja, we zien het wel maar ik heb heel veel dingen gehoord, 
maar niet directe vragen. Maar we pakken die uiteraard als college wel op. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, de heer Yap. Ja, nou dat, dat lok je uit. 

De heer YAP: Voorzitter, in de bijdrage van de Partij van de Arbeid gingen we ook in op het feit dat 
veel, of veel een aantal mensen binnen de gemeentelijke organisatie die werken met behoud van 
uitkering. Er is financiële ruimte in deze begroting. De FNV pleit daar ook voor, ze hebben onlangs 
een lokale monitor 2016 opgesteld. Roosendaal kwam daar niet heel erg goed vanaf, ook in het kader 
van verdringing, een punt wat de SP ook noemde. Bent u bereid om daar naar te kijken om 
bijvoorbeeld de mensen in de buitenploeg, dat zijn gewoon echte banen om hen ook gewoon een 
echte baan te geven. 

De heer VERBRAAK: Zoals u weet zijn we onder andere bezig met de herstructurering WVS we zitten 
nu in de eindfase en gaat richting colleges en u raad. Ik ben bereid daarnaar te kijken want ik ben ook 
bezig met de uitwerking van de motie van de SP en die zit hier wel heel dicht tegenaan om mensen 
met een uitkering extra te belonen en dit ligt eigenlijk in het verlengde. We zijn ook met het Werkplein 
op dit moment aan het kijken of we kunnen komen en dat zou mijn voorstel zijn tot een cafetariamodel 
dat je als individuele gemeente als extra taak bij het Werkplein weg kunt zetten waarvoor je dan wel 
uiteraard ook moet betalen. Maar die mogelijkheden die hebben wij nu als Roosendaal in ieder geval 
en ik neem uw suggestie zeker mee, meneer Yap.  

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Vervolgens is het woord aan wethouder Van 
Poppel. 

De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Paar dingen gehoord in de betogen. Zeker gaat er 
extra aandacht komen voor verwarde personen. Al voor 2017 zult u daar meer over horen, over de 
voortgang van de sluitende aanpak. Het voorliggend veld ook overzicht van de uitvoering van diverse 
projecten volgen voor de begrotingsbehandeling van 10 november, dus ook daar wordt u op uw 
wenken bediend. En ook voor de mantelzorger komt op korte termijn een raadsvoorstel naar u toe. 
Dan de PvdA die vraagt van wordt er wel goed, worden de budgetten wel goed aangepakt binnen het 
Sociale Domein, is die ook wel juist begroot. Ja er is juist begroot, maar zoals u ook in de memorie 
van antwoord heeft kunnen lezen is daar wat ruimere inzet als het gaat om transities en zijn die 
budgetten ook al aangepast voor de toekomst. Het voorbehoud wat ook in het memorie van antwoord 
is gemaakt van nou de budgetten die geven nu nog wel ruimte, maar op termijn dalen de 
Rijksbudgetten tot beneden de uitgaven. En natuurlijk blijven we steeds kijken hoe het goedkoper kan, 
maar we gaan ook voor kwaliteit en kwaliteit heeft z’n prijs zoals u weet.  

De VOORZITTER: Een vraag van de heer Yap. Wethouder een interruptie nog voor, voor u. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, op dat punt over het begroten en die overschotten. Ik lees dat er de 
komende jaren tot ruim 4 miljoen te ruim is begroot wat nu wordt gebruikt om tekorten binnen het 
Sociale Domein te dekken. Hoe hard zijn die cijfers, want u gaat bijvoorbeeld uit van een afname 
specialistische zorg van bijvoorbeeld 6 ton in 2019. Nou, het budget van De Toegang is compleet 
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verkeerd begroot van een derde te hoog begroot, overschot PGB wellicht gaat het Rijk daar eens naar 
kijken van kunnen we daar niet wat geld terughalen omdat dat ook wel wat ruim is 1,2 miljoen. Dus 
kunt u aangeven hoe hard dat allemaal is, want als dat in de komende jaren toch lager blijkt uit te 
vallen ja dan is het overschot wat we nu hebben binnen het meerjarenperspectief natuurlijk zo 
verdwenen.  

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel voor uw vraag. Nou daar slaat u eigenlijk de spijker 
op z’n kop. Natuurlijk gaan we uit van prognoses en op basis van de eerste bewegingen kun je wel 
zien dat er wel winst te behalen is maar hoe hard die winst is en hoe uiteindelijk het ook uitpakt dat 
zijn dingen die kunnen we, ja dat is een glazen bol dus daar kun je nog niet heel harde concrete 
uitspraken voor doen, vandaar dat voorbehoud ook dat ik u graag wil maken.  

De VOORZITTER: Akkoord. Dank u. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik heb niet heel veel vragen gehoord. Maar ik wil er in ieder 
geval op één reageren, die was van het CDA over de gratis overdekte fietsenstalling bij het station. U 
bent niet de enige die dat vragen wilt. Wij proberen ook al heel lang met NS daar zover te komen het 
is nu een betaalde fietsenstalling overigens niet heel veel maar wel betaald en de consequentie is dat 
die voor meer dan de helft leegstaat. En dat betekent dat het vooral een rommel wordt op het station, 
omdat ze hem dan daar buiten neerzetten. We zijn al een hele poos met ze in gesprek maar gratis bij 
ons is niet hetzelfde als gratis bij de NS. Dus het zal geld kosten op de één of andere manier, maar we 
blijven in gesprek. En ja u kunt ons er misschien wel mee helpen zeg ik dan maar heel voorzichtig. Het 
is niet zo dat er natuurlijk, ja u heeft het over andere gemeenten hebben mooiere, moderne stations. 
Ja, dat zal het bij ons nooit worden want het is een monument. Dus de NS heeft het de afgelopen 
jaren, ik heb er jaren langsgelopen zal ik maar zeggen. Ze hebben er jaren aan verbouwd. Ze hebben 
aan het gebouw van alles gedaan en aan de inrichting het één en het ander gedaan en nu is toch nog 
het wachten op mensen die het willen gebruiken. Maar ze hebben er wel heel veel geld in gestoken. 
Meneer Yap vraagt nog, nou ja vraagt het niet, maakt eigenlijk een opmerking over dat wij ons niet 
uitspreken over de voortzetting van de Binnenstadsdirectie. U heeft daar ook schriftelijk naar gevraagd 
en wij hebben u een antwoord op gegeven. De Binnenstadsdirectie wordt per jaar bekeken of ze nog 
in diezelfde omvang nodig zijn. Ze zijn niet in dienst, we hebben geen contract met ze dat ze langjarig 
en op enig moment zijn ze misschien minder nodig en met minder uren en daarom bekijken we het 
absoluut per jaar. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Wethouder Schenk. 

Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Voor mij een korte reactie op de vraag van GroenLinks om 
GroenLinks gerust te stellen. De vraag of ik de raad heb misleid vorige week in die term is niet 
helemaal zo gebruikt, maar zo voelde het daarnet wel. Ja, beste mevrouw Koenraad ik ben nog 
steeds van mening dat dergelijke vraagstukken aangaande beleidswijzigingen die zo’n financiële 
gevolgen hebben dat die gewoon afgewogen moeten worden met andere prioriteiten en dat dat prima 
hoort bij een Programmabegroting. Die mening had ik vorige week en die mening heb ik nog steeds. 
De suggestie van het college om niet twee keer bijvoorbeeld te hebben over wat doen we met de, de 
overschotten maar dat in één keer te doen dat vind ik op zich een verstandige. Maar het is echt 
gewoon aan u raad of u het daar vandaag over wilt hebben en daar gaat u over en niet ik. En daar sta 
ik nog steeds zo in. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, de vraag was natuurlijk eigenlijk dat als je de Commissie 
terugkijkt, ik was er zelf niet bij want ik was zelf ziek. Maar dat je dus als Commissieleden niet weet 
dat wat u nu bedoelt van dat ze eventueel samen gepakt zouden worden in een vervolgtraject dat kun 
je als Commissielid op dat moment niet weten. Dus dat is mijn vraag. Wist u dat vanavond deze 
Programmabegroting niet met moties en amendementen erbij besproken zo kunnen worden, dat is de 
vraag.  

Mevrouw SCHENK: Dat is een hele makkelijke vraag. Dat wist ik niet. Nee. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik heb zelf nog een korte reactie op een vraag van de heer 
De Regt. 

De heer NIEDERER: Dat handelt over uw ja vraag of misschien was het wel opmerking over de 
waarden en normen waar u zorgen over heeft. Ik, het college deelt die zorgen laat mij dit zeggen. Op 
dit moment, het zijn mijn woorden maar u pleit misschien over een moreel reveil dat is goed, dat doet 
ook het kabinet. En als ik de verkiezingsprogramma’s in hun concepten voor de Tweede Kamer zo 
eens lees, wordt dat wel een verkiezingsitem en ik denk dat dat goed is. Ik denk dat wij in Nederland 
dus ook in Roosendaal via de toch de Joods-Christelijke traditie de lijnen van de waarden en normen 
enten op onze Westerse democratische rechtsstaat, zo dat is eruit voor vanavond, maar dat is wel dat 
zijn de waarden en normen die dominant zijn en die leidend zijn aan waar wij iedereen in Roosendaal 
ook aan gaan houden dat, dat onze manier is van omgaan met elkaar. En wat ik ervan nu, we komen 
daar nog wel over te spreken, ik vind dat een belangrijk, belangrijk onderwerp, dat wij in de maand 
november een week van de dialoog hebben en daar zitten ook dingen in van respect en ook deze 
kwestie die u adresseert, waarden en normen en ik stel mij zo voor dat in de week van de dialoog met 
diverse tafels in de stad, dat wij allen daaraan kunnen deelnemen met de inwoners van ons. En dat 
we het ook daar en dan over dit thema gaan hebben. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan de heer Schijvenaars.  

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u vriendelijk. Ik had in onze eerste termijn nog een aantal 
concrete vragen gesteld aan het college die zijn nog niet beantwoord. Het college had namelijk in haar 
brief… 

De VOORZITTER: Ja, maar nee, nee… 

De heer SCHIJVENAARS:  Maar ik wil graag twee antwoorden om maar even dat te herhalen, want 
ze zijn niet beantwoord. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer SCHIJVENAARS: Waarom doet het college het voorkomen dat er sprake is van een 
structureel overschot naar aanleiding van het verdeelmodel en kan ze dat onderbouwen. En de 
tweede concrete vraag was hoe kijkt het college aan tussen de relatie dat er overruimte is in de 
reserves en dat er meevallers zijn. 

De VOORZITTER: Ja. Ja. 

De heer SCHIJVENAARS: Dat waren de twee technische vragen, daar heb ik graag een antwoord op. 

De VOORZITTER: Ja maar die vraag zal of die antwoorden komen in de tweede termijn, want de 
eerste termijn is nu gesloten en de wethouder gaat niet alsnog bij interruptie de eerste termijn openen. 
Dat zijn ook de regels van ons Reglement en ook uw Reglement van Orde. Het is als gezegd de 
eerste termijn van u raad en ons college is hiermee gedaan. Ik begrijp van de griffier dat de heer Yap 
een voorstel heeft. 

De heer YAP: Voorzitter, even een korte schorsing van vijf minuten. 

De VOORZITTER: Oké, de vergadering wordt geschorst tot 22.20 uur. 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 

De VOORZITTER: Dames en heren, de vijf minuten zijn voorbij en wij hervatten de vergadering. En ik 
wil de heer Yap vragen als aanvrager van de schorsing of er iets met ons te delen is wat van belang is 
voor het vervolg. De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, ik dacht aan een mail te sturen naar de raad. Maar, nee. Voorzitter, we 
hebben gewoon even nagedacht in de schorsing hoe, hoe we de tweede termijn willen aanvliegen, 
dus.  

De VOORZITTER: Nou, we zijn zeer benieuwd. 
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De heer YAP: Verder niets te delen. 

De VOORZITTER: Nee. Oké, dus we gaan het horen. Nou, mooi brugje naar de tweede termijn van 
de zijde van u raad. Ja, nu is de grote leider weg. Hij is toch niet weer een brief aan het schrijven? Ah 
daar is hij. Meneer De Regt, heeft u behoefte, heeft u behoefte aan een tweede termijn. 

De heer DE REGT: Ja, heel kort. 

De VOORZITTER: Oké, dan is het woord aan u.  

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik het college bedanken voor de 
gegeven antwoorden op onze vragen. Ik miste wel het antwoord op de vraag die ik gesteld heb aan 
wethouder Theunis over het procesvoorstel wat er mogelijk gaat komen. Wat hij voornemens is te 
gaan lopen, dus hopelijk krijgen we daar nog een reactie op. Ik denk dat het goed is dat ik eventjes 
kort de diverse fracties even doorloop en hun bijdrages daarin. Ik ben overigens blij dat bijna alle 
fracties hetzelfde willen met de staat op hoofdlijnen, dus wat dat betreft zitten we in ieder geval al 
aardig op één lijn en dat is natuurlijk goed nieuws. Bij het CDA had ik even een vraag over de fietsen 
van het station, maar die vraag is inmiddels beantwoord door de wethouder. En de rest ja lagere 
woonlasten, werkgelegenheid, vestigingsklimaat, Integrale Kindcentra, investeringen in cultuur dat zijn 
zaken waar ook de Roosendaalse Lijst zich in kan vinden. Dus mogelijk komen er op dat gebied ook 
nog nadere voorstellen. Bij de SP die heeft het over minder geld beschikbaar in het Sociale Domein, 
dat klopt ook. Maar denkt de SP ook dat daardoor problemen gaan ontstaan en dat er dan ook te 
weinig zorg gegeven gaat worden in de toekomst. En dan heeft de SP ook nog een vraag over 
huisuitzettingen. Ik kan me nog herinneren dat we een aantal jaren terug een fonds in het leven 
hebben geroepen. Denkt u dat dat niet voldoende is om die problemen aan te pakken. Dus dat is even 
een aanvullende vraag. De VLP dat was de eerste oppositiepartij dus logisch dat die begonnen 
natuurlijk over onze brief. Ik heb in mijn woord daar al excuses voor aangeboden en aangezien alle, 
bijna alle oppositiepartijen daar iets van gezegd hebben, denk ik, dat die excuses ook volledig terecht 
zijn en dat we daarin tekort geschoten zijn. Dus dat wil ik nog maar even benadrukken. Ik wil nog wel 
eventjes kort de intentie van die brief benadrukken ook, want dat is misschien wel handig. Want die is 
dan wellicht niet goed uit de verf gekomen. Wat we graag met die brief willen bereiken is dat we echt 
iedereen uitnodigen voor het debat en dat we dus geen onderscheid maken tussen oppositie en 
coalitie zoals verondersteld werd door de oppositie vandaag. Het is juist onze intentie om er iedereen 
bij te betrekken inclusief de samenleving. Dus dat is, denk ik, een misverstand die dan op één of 
andere manier in de wereld is gekomen.  

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. U zei in uw eerste termijn dat u het college uitnodigt 
om met een procesvoorstel te komen voor samen met raad en samen met samenleving op te trekken. 
Zoals u nu spreekt mag ik dan de conclusie trekken dat als vanuit de oppositie volgende, over, 10 
november er voorstellen komen om de begroting te wijzigen met zaken waarvan u in principe heeft 
gezegd van nou dat willen wij ook en de dekking klopt. Bent u dan als Roosendaalse Lijst bereid om 
die voorstellen ook te steunen? 

De heer DE REGT: Ik kan nu nog niet beoordelen of wij een voorstel gaan steunen dat hangt er vanaf 
wat er dan aangeboden wordt, dus daar ga ik nu niet op vooruit lopen. 

De heer SCHIJVENAARS: Maar, voorzitter, zegt u dus nu dan dat u de brief ook intrekt en dat u dus 
wel als Roosendaalse Lijst ingediende voorstellen gaat duiden en gaat beoordelen en vervolgens gaat 
zeggen van nou dat lijkt ons wel goed. Ik noem even een klein voorbeeldje. Er komt een voorstel 
over… 

De VOORZITTER: Nee, nee korte interruptie, nee. 

De heer SCHIJVENAARS: Meer geld voor grijs en groen… 

De VOORZITTER: Nee, meneer Schijvenaars u… 

De heer SCHIJVENAARS: Gaat u dan… 
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De VOORZITTER: U interrumpeert, nee 

De heer SCHIJVENAARS: Zo’n voorstel steunen… 

De VOORZITTER: Schijvenaars, de voorzitter, richt zich tot u, interrupties zijn hoe vaak moet ik het 
zeggen kort en krachtig. U maakt er termijnen van. Kan echt niet. Interruptie is kort en krachtig en het 
is glashelder wat u bedoelt. 

De heer SCHIJVENAARS: Gaat de Roosendaalse Lijst een voorstel voor beter onderhoud grijs en 
groen op 10 november steunen? 

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ik kan moeilijk op iets antwoorden als ik het voorstel niet gezien heb, dus daar kan 
ik geen antwoord op geven. 

De VOORZITTER: En dat is een herhaling van wat u al eerder had gedaan dus klaar. De heer Yap 
interruptie? 

De heer YAP: Voorzitter, de wethouder financiën gaf in zijn eerste termijn juist aan dat hij ook 
verbaasd was over de insteek eigenlijk over de coalitie. Want hij biedt de raad volledig de ruimte om 
hier in debat te gaan over de voorliggende begroting. En hij gaf eigenlijk ook aan dat de brief van 
vrijdag in die zin qua onderbouwing nog zeer broos was, dat zou voorjaar wat meer duidelijk worden. 
U heeft in eerste termijn aangegeven pas op de plaats. Pas op de plaats interpreteren wij zo van wij 
gaan niets meer doen. Acht u eigenlijk nog wel een tweede begrotingsavond nodig? 

De heer DE REGT: Ja, ik denk dat sowieso de begroting moet worden vastgesteld formeel. Dus die 
tweede avond is sowieso nodig. En nogmaals wij zullen gewoon alle voorstellen die ter tafel komen 
die zullen wij gewoon beoordelen.  

De heer YAP: Ja, in tegenstelling tot de heer Van den Beemt van de VVD die gaf aan wellicht dat het 
een hamerstuk voor de VVD zou kunnen zijn. Dat zou voor u wellicht niet het geval zijn. 

De heer DE REGT: Misschien is voor ons de begroting ook wel een hamerstuk, meneer Yap. 

De VOORZITTER: Nee, maar we gaan nou niet interrumperen tegen de interrumpant. Ja, nee, ja, nee. 

De heer VAN DEN BEEMT: Zorgvuldig taalgebruik is ook een groot goed in de raadszaal… 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer VAN DEN BEEMT: Als het gaat om normen en waarden waar u zelf… 

De VOORZITTER: Ja. Ja. 

De heer VAN DEN BEEMT: Aan hecht, dan wens ik ook correct geciteerd te worden. Ik heb heel 
zorgvuldig mijn woorden gekozen. 

De VOORZITTER: Ja, maar nou maak ik toch gelijk, in uw termijn kunt u teruggrijpen op hetgeen de 
heer Yap zei en ik heb daarin geen onwelvoeglijkheid gehoord op grond waarvan ik zou moeten 
ingrijpen, even los hoe je dat dan verder politiek of emotioneel waardeert. Wat wij aan het eind van 
deze avond gaan doen is ik heb dat u geschreven dat we kijken waar we dan staan en hoe verder. En 
ik weet nu al dat het buitengewoon verstandig is 10 november ’s middags om 16.00 uur gewoon te 
beginnen wat we hebben afgesproken. Even een voorschot op deze raad. De heer Brouwers.  

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. De heer De Regt in uw mail gaf u het aan om aan te 
geven over een strak tijdspad voor het proces. En mijn vraag aan u is hoe ziet u zelf dat tijdspad en 
wie beslist daarover? 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 
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De heer DE REGT: Ik denk dat wij daar als raad over gaan en ik heb gevraagd aan de wethouder of 
hij met een voorstel kan komen. En ja goed we hebben een aantal jaren terug de Agenda van 
Roosendaal gelopen. Een soortgelijk proces stellen wij voor en je hebt er allerlei applicaties voor om 
dat goed te laten ook met een digitaal panel, dus er zijn mogelijkheden genoeg denk ik om zo’n 
proces te lopen. En het liefst zien we dat proces natuurlijk zo snel mogelijk laat dat voorop staan.  

De heer BROUWERS: Nog één vraag alstublieft. Wilt u dat proces dan gelijk na de 
begrotingsbehandeling op 10 november gelijk gaan insteken of wilt u dat doorschuiven naar januari of 
hoe ziet u dat dan zelf precies. 

De heer DE REGT: Nou 10 november lijkt me wel erg kort dag als je zo’n proces wilt uit gaan lijnen 
met de samenleving. Dus ik denk dat dat niet realistisch is maar goed het zal wel enige maanden in 
beslag nemen, denk ik. En het zal zo rond de jaarwisseling hopelijk zijn beslag krijgen.  

De VOORZITTER: Oké, Ja, ja, nee het is echt interrupties. De heer Raggers een interruptie. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik leen even een vraag van één van de voorgangers aan 
deze microfoon. Trekt u uw e-mail eigenlijk in? 

De heer DE REGT: Nee. Nee. Trek hem niet in, ik probeer hem alleen iets te nuanceren. 

De VOORZITTER: Nou, de heer Yap nog even en dan is dit onderdeel voldoende uitgediscussieerd. 

De heer YAP: Ja, u vraagt om een procesvoorstel maar u in eerste termijn heeft u een heel lijstje 
opgesomd met wensen, lastenverlichting, openbare ruimte op orde, werkgelegenheid en dat is toch 
juist iets wat we in deze begroting kunnen regelen of dat u daar voorstellen juist voor inricht hoe u dat 
wilt bereiken.  

De heer DE REGT: Nou nogmaals, ik denk dat het handiger is om dat in één keer mee te nemen in 
dat proces dat wij voorstaan. Anders krijgen we twee keer hetzelfde ritueel en dat lijkt me ook niet echt 
duidelijk.  

De VOORZITTER: Oké, u kunt uw betoog vervolgen. 

De heer DE REGT: Nogmaals wat we ook beogen met de voorgestane methodiek is dat we de politiek 
korter bij de samenleving willen brengen door die ook juist de samenleving te betrekking in die 
besluitvorming. En dat is denk ik wat ik al vaak heel veel raadsleden heb horen roepen. En ik denk dat 
dit juist de uitgelezen moment is om dat te bewerkstelligen. Ja, moties niet steunen dat hebben wij in 
die mail aangegeven ja als je A zegt dan moet je ook B zeggen. Als je zegt van ik wil op later tijdstip 
het overschot gaan bestemmen dan is het natuurlijk niet logisch dat je waar het over gaat dat je dan al 
eerder gaat opmaken, dan heeft die tweede discussie ook geen zin. Dus vandaar dat we de 
toevoegingen hebben gedaan dat we in principe voorstellen niet zullen steunen. Dus u heeft de  
toelichting. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nog even voor de duidelijkheid één vraag. Dus eigenlijk houdt u 
vast aan uw opmerking in die mail dat van oppositie voorstellen zeg maar niet gewaardeerd gaan 
worden… 

De heer DE REGT: Nou… 

Mevrouw KOENRAAD: Dus, dus er komt geen ja of nee tegen een motie of een amendement.  

De heer DE REGT: Het lijkt met niet echt handig om voorstellen die echt het financiële gedeelte van 
de begroting raken om die dan al goed te keuren als we daarna nog het proces krijgen. 

Mevrouw KOENRAAD: Maar, voorzitter, excuus dat is dus precies waar we het in eerste termijn over 
gehad hebben dat je daarmee dus eigenlijk het proces op deze begroting gewoon plat legt. Dus dan 
hoeven wij toch niet meer te komen die donderdag. 
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De heer DE REGT: Ik kan me zomaar voorstellen dat er ook andere voorstellen komen die totaal geen 
invloed hebben op de financiële ruimte en ja die kunnen we dan gewoon behandelen. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, we hebben het hier over de begroting. 

De heer DE REGT: Ja. Maar goed in de begroting wordt alles voorgesteld, dus dat zou zomaar 
kunnen.  

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars wenst het woord. 

De heer SCHIJVENAARS: De meevallers die het college heeft aangekondigd die staan niet in deze 
begroting. In deze begroting staan slechts een, staat een bescheiden overschot. Zegt u nu ook als 
Roosendaalse Lijst dat zelfs over de huidige begroting met de huidige beperkte overschotten dat u 
daar ook niet aan wilt tornen. 

De heer DE REGT: Ja, ik val in herhaling, denk ik. Ik denk dat het  handig is om dat gewoon in één 
proces samen te vatten, niet dat we twee keer die exercitie doen. Dus dat lijkt me niet erg handig. 

De heer SCHIJVENAARS: Dan kunnen we eigenlijk nu vanavond naar huis gaan. 

De heer DE REGT: Dat is uw opvatting. 

De VOORZITTER: De heer Yap en dan gaan we dit onderdeel afronden en misschien dat ik dan iets 
ga zeggen. Ja. 

De heer YAP: Voorbeeld, het college kondigde nog aan de motie citymarketing uit te werken. Het zal 
waarschijnlijk ook financiële consequenties hebben dat komt al voor de begrotingsbehandeling 10 
november. Zegt u dan ook neem dat maar mee in het complete pakket wat we op een later moment 
met elkaar gaan bespreken. 

De heer DE REGT: Nee, want dat maakt geen onderdeel meer uit van de begrotingsbehandeling. Dat 
is al in een eerder stadium afgekaart. Goed ik was bezig met een inhoudelijke reactie te geven op de 
termijnen. Nou, de VLP die heeft inhoudelijk ook wel een aantal punten die ons ook raken natuurlijk 
het groen en grijs, de afvaldump, de sportverenigingen, de werkloosheid en natuurlijk staan wij ook 
voor Wouw en alle andere dorpen. Niet alleen voor Wouw, dat wil ik even benadrukken. De termijn 
van de VVD daar konden wij ons volledig in vinden. D66 had het met name over de brief. Ik hoop dat 
ik die voldoende is toegelicht door ons en zo niet dan kunnen we dat altijd nog een keer op een ander 
tijdstip doen. Partij van de Arbeid, lastenverlichting, peuteropvang, het welkomstpakket vinden wij ook 
een heel leuk idee, dus wellicht kunnen we dat uit gaan werken. Kinderen in armoede en werkloosheid 
allemaal punten die ook bij ons een warm hart krijgen. De Nieuwe Democraten had nog de vraag of 
we willen samenwerken. Ja, natuurlijk willen we samenwerken. Dat is denk ik een open deur die 
ingetrapt is. GroenLinks had het over armoedebestrijding, duurzaamheid en de burger betrekken bij 
de besluitvorming. Nou allemaal punten die wij ook onderschrijven. Ik haal de brief even niet meer aan 
natuurlijk. En Partij Verhoeven, ja een termijn waarin wij ons ook volledig kunnen, kunnen vinden. Tot 
zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Ik ga naar de fractie van het CDA, mevrouw Van den 
Nieuwenhof, tweede termijn. 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u, voorzitter. Ik heb weinig vragen gehoord aan de CDA-
fractie, eigenlijk maar één en die kwam van GroenLinks van mevrouw Koenraad. Zij vroeg zich af 
waarom ja partijen als CDA, VVD en SP dan geen excuus, ja VVD niet maar, de excuses, het 
ontbreken van excuus van het CDA viel u op bij onze eerste termijn. En daar wil ik graag op reageren. 
Allereerst natuurlijk ook van onze CDA-fractie, absoluut. Maar waarom heb ik het niet genoemd in de 
eerste termijn, dat wil ik toch kort uitleggen omdat iedereen toch ja daar zich misschien afvraagt. Bij 
onze fractie leefde het gevoel dat een woord van excuus zeker op z’n plaats was vanwege het 
ontstane misverstand. De intentie van de brief was sowieso gewoon een uitnodiging om samen op te 
trekken, samen te werken. Gisteren heb ik gebeld met de heer De Regt, hij zal het bevestigen en 
gezegd dat vanuit de CDA-fractie het gevoel leefde voor een woord van excuus. Hij erkende dat ook 
dat gevoel had er zelf ook een idee over om excuus te maken en ik heb het er een beetje met hem 
over gehad. De eerste excuus van de heer De Regt die heb ik opgevat als een excuus van ons 
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allemaal en het ons, het spijt ons heb ik het ons gehoord van de vier pol…, vier partijen. Maar u 
hoorde in het ons, het ons van de Roosendaalse Lijst. En dat wil ik even rechtzetten. Dus denk dat de 
heer De Regt dat ook zo  zal bevestigen, zeker excuus van onze kant voor de misverstanden die zijn 
opgeroepen en de intentie was echt een uitnodiging om samen te werken en op te trekken in een 
proces. Maar wij willen wel meer tijd, zo is het bedoeld. 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dus dit is het antwoord…  

De VOORZITTER: Ja, nee… 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Op onze vraag over… 

De VOORZITTER: Het is, het is… 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Proces… 

De VOORZITTER: Het is, het is helder. 

Mevrouw KOENRAAD: Voor…  

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter. Ja, GroenLinks natuurlijk enorm blij met het individueel excuus 
van het CDA. Alleen waar biedt u dan eigenlijk excuus voor aan, want het punt in de eerste termijn 
was dat u met vier coalitiepartijen een raad opzij zet. Dus u biedt excuses aan voor het misverstand 
maar u houdt wel vast aan de inhoud van de mail. Dat heb ik van de heer De Regt ook gehoord, dus 
dat is een soort excuus waarvan GroenLinks dan denkt is dat wel een excuus. Wat vindt u daarvan? 

De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou ja, ik gewoon alleen maar zeggen als, het is de brief 
gewoon, de intentie achter de brief is gewoon een oproep en als u de laatste alinea leest waarin ook 
staat wij hopen van harte dat u het allemaal een goed idee vindt om samen op te trekken in een 
proces dan, die intentie die zit achter die brief.  

Mevrouw KOENRAAD: De commotie gaat over, over de intentie waarmee u eigenlijk de 
begrotingsbehandeling stillegt. En dus dat u dat niet bespreekt maar dat u dat oplegt, dat is het punt.  

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Goed, de heer De Regt is daar ook al op ingegaan. Ons idee 
was het staat ook al in de begroting als voorstel van het college om ook die bescheiden reserve van 
die 6 ton om dat gewoon even te parkeren ook omdat een aantal uitwerkingen van moties bij de 
Kadernota financieel de consequenties nog niet helemaal duidelijk zijn. En dat is en daar bovenop 
kwam daarnaast nog eens het nieuws over de royale meevaller van de bijstandsgelden en die twee 
dingen samen hebben wij ons het idee in ieder geval doen leven om voor meer tijd te kiezen. Dat is 
alles. En in oproep om daarin samen te werken. En het is echt wel tegenstrijdig met elkaar zoals de 
heer De Regt ook zegt om A te zeggen we willen meer tijd en we willen ook dat begrotingsoverschot 
even parkeren, is niet zo vreemd het geld loopt gewoon niet weg. En om dan toch aan de andere kant 
een financieel voorstel dan goed te keuren, want dan zeg je twee tegenstrijdige dingen. En het is niet 
bedoeld om mensen buiten spel te zetten. Absoluut niet. Als dat zo opgevat wordt dan geldt daar dat 
excuus voor.  

De VOORZITTER: Meneer, meneer Yap en dan… Ja. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Bij ons is dan nog wel de vraag wat gaat het CDA nu doen gelet 
op uw woorden. Dan is het waarschijnlijk dus voor u een hamerstuk voor de raad. 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Wij zijn het eens met het voorstel van de wethouder om het 
begrotingsoverschot zoals het er ligt vanuit de begroting die 6 ton om dat ook even te parkeren, omdat 
een aantal dingen nog niet helemaal duidelijk zijn. En verder, ja. 
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De heer YAP: Dus een hamerstuk. 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik weet nog niet wat er volgende week verder gaat gebeuren dus 
ik ga ook niet vooraf uitspraken doen over wat, waar ik nu de inhoud niet van ken.  

De VOORZITTER: Oké. Ja, dank u wel. 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dit over het proces en de gevraagde excuses en de verklaring 
waarom ik het in de eerste termijn niet noemde, want die intentie en dat gevoel leefde er sowieso. 
Over de inhoud die ik gehoord heb bij andere fracties. Ik kan vaststellen dat werk, werkgelegenheid, 
meer banen, meer mensen uit de bijstand dat dat bij heel veel fracties leeft, dat dat voor het CDA 
belangrijk speerpunt is en dat we daarbij een heleboel andere fracties aan onze zijde vinden. Van de 
andere kant geldt voor ons, we hebben ook bij de SP en ook bij andere fracties gehoord bij de Partij 
van de Arbeid armoede. Ook daar, dat vinden wij ook belangrijk een goed armoede beleid. Ook 
mensen die het minder getroffen hebben moeten kunnen profiteren van dat het in Roosendaal 
financieel goed gaat. Eenzaamheid is ook een thema voor ons, ook daar willen wij op inzetten. In 
Rotterdam is er bijvoorbeeld voor gekozen om een groot eenzaamheidsproject op te starten door heel 
veel mensen te laten bezoeken. Dat zijn allemaal ideeën die, waar wij ook voor openstaan om aan 
eenzaamheid te werken. En tot slot zijn we ook blij met de mededeling van wethouder Verbraak dat er 
wel gewerkt wordt aan gesubsidieerde banen die dan nu niet meer de Melkert-banen heten maar de 
WOM-banen, werk op maat-banen. Dat is ook iets waar wij heel tevreden over zijn om dat te 
vernemen. De loonkostensubsidies nou ik wil nog wel graag, ik heb waarschijnlijk de verkeerde 
bronnen gebruikt om te komen tot de conclusie dat er dit jaar nul euro aan besteed is. Dus dat is dan 
een fout van mij. De wethouder zet dat dan terecht recht. Ik verneem graag de juiste cijfers dan van de 
zijde van het college hierover, zodat wij daar nader naar kunnen kijken. Tenslotte vitalisering ook van 
de democratie. GroenLinks heeft het over de burgerbegroting van Breda, nou ja wij zien zelf meer in 
stadsgesprekken dan kun je gewoon ook ideeën ophalen uit de samenleving op die manier. En het 
station, ja daar wil ik nog even iets van zeggen. Natuurlijk begrijpen wij dat het om een monument 
gaat, maar het ging ons niet om de buitenkant maar om de moderne faciliteiten bij andere stations dat 
mag toch wel duidelijk zijn. En we zijn wel heel verheugd dat wij horen in de reactie van de wethouder 
dat er wel mogelijkheden zijn om de fietsenstalling ook gratis te laten zijn in de toekomst allicht kost 
dat geld. Maar goed dat is dan waar wij van denken dat het zinvol is om daarover na te denken. Maar 
nogmaals tijd is hier de belangrijkste factor om het allemaal goed uit te zoeken.  

De VOORZITTER: Meneer Yap, een vraag aan mevrouw Van den Nieuwenhof. 

De heer YAP: Voorzitter, om het toch nog even duidelijk te krijgen. Ik gaf het bij de heer De Regt van 
de Roosendaalse Lijst ook aan, zo’n motie citymarketing heeft financiële consequenties. Dat tornt dus 
aan het bedrag wat in de begroting zit. Gaat u dat dan ook parkeren totdat we over alle voorstellen 
hebben gesproken, bijvoorbeeld uw gratis fietsenstalling?  

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou ja ik geef weer ook hetzelfde antwoord wat ik net gaf en dat 
is volgens mij ook hetzelfde antwoord als de heer De Regt gaf. Ik ga geen uitspraken doen over 
stukken die nu niet voorliggen waarvan ik de inhoud nu niet ken. Dus u zult dan toch moeten wachten 
tot volgende week, denk ik.  

De VOORZITTER: Ja, dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Dan kijk ik even naar mevrouw 
Oudhof, fractie, ja u heeft behoefte aan een tweede termijn.  

Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, de volgende van de coalitie, dus wat dat betreft ben ik nu aan de 
beurt. De SP heeft vanavond zeker voorstellen gehoord die wij positief beoordelen. Ook de SP heeft 
goede voorstellen om het begrotingsoverschot verder in te vullen, maar als SP zijn wij toch 
voorstander om niet, om nu niet met moties en amendementen te komen. En wel met die reden om 
straks na het betrekken van de samenleving erbij beter te gaan doen. De opmerking van de meeste 
partijen van de oppositie dat het de bedoeling was van de coalitie om de oppositie buitenspel te zetten 
een voorop gezet plan was nemen wij voor lief. Dat is namelijk ook niet waar. Het is jammer dat dit 
beeld opgeroepen wordt en dit was zoals de heer De Regt en ook anderen al zeiden niet de 
bedoeling. Ook excuses van de SP mocht dit op enige wijze zo overgekomen zijn. De SP is namelijk 
voor een goede samenwerking met coalitie en oppositie en vindt het verstandig dat we vanuit deze 
goede samenwerking samen een pas op de plaats maken. En de samenleving erbij de betrekken door 
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een breed maatschappelijk debat te gaan voeren om het juist samen met iedereen te gaan doen. Om 
het juist samen met iedereen te gaan doen, zoals de heer Raggers, hij is, inmiddels is hij er niet meer, 
al aangaf. Voorzitter, ik wil ook nog even aandacht aan een punt waar ik in eerste termijn niet aan 
toekwam, aandacht en kansen geven aan alle jongeren. Vooral voor deze doelgroep zal Roosendaal 
zich extra moeten inzetten. Ik noemde het al een groot aantal jongeren krijgt steeds minder kansen 
om zelfstandig hun leven op te pakken. Positief hierin wil ik al noemen dat bijvoorbeeld een 
organisatie als Thuiszorg West-Brabant al aangegeven heeft te stoppen met nul-urencontracten en 
over te gaan tot vaste contracten. Veel andere bedrijven zullen dit voorbeeld moeten volgen. De groep 
jongeren die het in deze samenleving al moeilijk heeft,  mogen we niet uit het oog verliezen. Extra 
investeren in deze doelgroep zorgt dat zij ook op een volwaardige wijze kunnen deelnemen. Dit dan 
op het gebied van wonen, werken en onderwijs. Noemde al eerder de jongeren van de Praktijkschool. 
Maar ook door extra jongerenwerkers in de wijken in te zetten, zodat niet alleen met straffen en 
maatregelen opleggen, opgetreden gaat worden los natuurlijk dat ook de SP natuurlijk voor goede 
normen en waarden is. Maar de SP wil graag jongeren door middel van het bieden van kansen en de 
juiste ondersteuning een plaats in onze maatschappij kunnen verwerken, verwerven. Als laatste de SP 
is ervoor nu het financieel beter gaat dat de samenleving zich ook laat horen. Het is goed dat mensen 
zichzelf kunnen laten horen en aangeven hoe zij de veranderingen in Roosendaal ervaren. Ik heb al 
van diverse mensen gehoord dat zij dit ook graag zouden willen. Wat de SP betreft moeten we nu niet 
gaan voor korte termijn oplossingen maar juist voor het op lange termijn nemen van goede besluiten. 
Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik kijk even naar de fractie van de VLP, de heer 
Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Vanavond hebben we volop excuses gehoord die in 
wezen loos blijken te zijn. Voorzitter, we behandelen vanavond een begroting, een begroting die eer 
doet aan de burgers daar ook in mee te nemen. Wij komen dan ook met voorstellen die we mogen 
indienen waar we het voor doen. Ik heb de heer De Regt horen roepen over het proces en hij geeft 
aan dat de raad aan zet is. Maar hij vraagt wel het college om zelf een voorstel te doen. Ja, die kan ik 
dan eventjes niet volgen. 

De VOORZITTER: De heer De Regt. De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de heer Brouwers zeggen dat onze excuses 
loos waren, daar word ik toch wel een beetje boos om want ze zijn oprecht gemeend. Dat wil ik even 
zeggen. 

De heer BROUWERS: Dat mag. 

De VOORZITTER: Gaat u door. 

De heer BROUWERS: Voorzitter, er wordt al maanden geroepen dat we zaken met de begroting 
moeten behandelen en nu wordt het weer doorgeschoven, dat vinden wij jammer en dat menen wij 
oprecht. En ik vind het jammer dat de deur dichtgegooid wordt om ook maar enige moties, 
amendementen te behandelen die op 10 november eventueel ingediend gaan worden. Tot zover en 
hier wil ik het bij laten.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Ik ga naar de fractie van de VVD, de heer Van den 
Beemt.  

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als men het mij toestaat dan wil ik eerst het even over de 
begroting hebben en daarna nog even over de mail van dit weekend. Heel kort samengevat wij 
hoorden pittige kritiek van het CDA op het college, ik geloof op wethouder Verbraak rondom de 
arbeidsparticipatie dat daar weinig vooruitgang in zat. Wij hoorden ook van wethouder Verbraak dat er 
nu wel vooruitgang in lijkt te gaan komen. Dat is dan waarschijnlijk goed nieuws. Verder, voorzitter, 
hebben we van ik meen VLP en de Partij van de Arbeid een aantal goede punten gehoord. Vergeef 
me dat ik niet meer weet welke het exact waren, maar het was zo uit het hoofd op het vlak van 
lastenverlichtingen en investeringen in onderhoud, wegen, sport en cultuur. Wij zijn ontzettend 
geïnteresseerd in wat u daarmee van plan bent. GroenLinks heeft een suggestie gegeven om na te 
denken over een ander begrotingssysteem, ik geloof dat CDA daar ook zojuist op ingegaan is en dat 
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vinden wij in ieder geval interessant. Wij zijn benieuwd naar wat u in gedachten had. Ik ken niet het 
systeem uit Breda uit mijn hoofd. Toevallig spreek ik morgenochtend mijn collega uit Breda dus ik kan 
proberen hem mij te laten informeren, maar als het van u komt vind ik dat ook over het algemeen heel 
erg goed. Want, voorzitter, ook de vragen van GroenLinks over wat er nou rondom die mails 
misgegaan is, of mail moet ik zeggen, vonden wij hele goede vragen. Ik durf nu in algemene zin 
hiervandaan niet een antwoord te geven op de vragen van mevrouw Koenraad van al misschien een 
uur geleden. Want dan doe ik geen recht aan de heldere, het heldere en oprechte betoog van 
mevrouw Koenraad. En wat ik nu zeg mag u zien als een uitnodiging aan u om de vragen die u heeft, 
of nog heeft aan de VVD-fractie per interruptie aan ons te stellen. Want dat is, voorzitter een vorm van 
debat en voor een inhoudelijk debat is de VVD-fractie nog nooit weggelopen. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. Ja. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nou wij gaan natuurlijk graag op deze uitnodiging in. De vraag 
ging er eigenlijk om of er sprake was van een zekere onbewuste onbekwaamheid toen u die mail 
ondertekende. Overzag u eigenlijk het aspect van het machtwoord wat u eigenlijk in die mail sprak. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik me goed herinner is in de loop van de 
zaterdag een paar keer zijn van die concepten langsgekomen, zo gaat dat wanneer je samen mails 
wilt sturen of moties maakt. Dat is gewoon ons dagelijks werk hier. Als ik nu terugkijk dan zegt u het 
heel netjes, onbewust onbekwaam. Ja, absoluut, want het was een hele lompe mail. Het staat gewoon 
heel lomp zwart op wit. En dat is geen verwijt aan de heer De Regt die bovenaan staat. Het is uw 
vraag aan mij. Ik heb akkoord gegeven dat de mail zo de deur uit ging. Dus dat was gewoon 
ontzettend lomp van mij. Ja, dat is een hele botte, lompe betekenis kun je geven aan die mail.  

De VOORZITTER: Ja, zo weten we het wel. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik zou nu geen interruptie meer plaatsen, u heeft alles binnen. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, ga ik dus toch wel doen. 

De VOORZITTER: Ja, toch wel? Ja, nou vooruit dan. 

Mevrouw KOENRAAD: Want die excuses. 

De VOORZITTER: Maar we maken er geen, we maken er geen termijn van… 

Mevrouw KOENRAAD: Nee… 

De VOORZITTER: Want het is een interruptie, want dit gaat wel weer erg lang duren.  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, nou ja goed, de excuses zijn er dan voor de lompheid misschien. Maar de 
inhoud van de mail zijn daar ook excuses voor?  

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, kijk de VVD was van mening dat het het beste zou zijn 
wanneer we niet gaan rommelen aan de begroting omdat we het over zo grote bedragen nu ineens 
hebben dat je daar beter even over na kunt denken. Dat heb ik geprobeerd in mijn eerste termijn te 
zeggen. Tegelijkertijd blijkt dan dat andere fracties er ook zo over denken. En dat zijn coalitiepartners 
van de VVD. Als het een minderheid was geweest als u en ik elkaar hadden gesproken 
donderdagavond en tot die conclusie waren gekomen dan hadden we natuurlijk niet zo’n mail 
gestuurd, maar had ik het nog steeds gevonden. En dat is dus mijn probleem met deze avond. De 
VVD heeft geprobeerd uit te leggen dat wij heel zorgvuldig om willen gaan met de extra budgetten of 
die nu wel of niet incidenteel of structureel zijn. We willen er heel zorgvuldig mee omgaan, wij hebben 
behoefte daar extra tijd voor te nemen. En ja dat is de strekking van die mail, maar het is ook gewoon 
simpelweg een opvatting van de VVD-fractie los van het feit of daar wel of niet een Eric De Regt en 
Sandra Oudhof ook zo over denken. Wij hebben ook eigen opvattingen en zij delen die en daar kan ik 
geen excuses voor aanbieden. Voor de duidelijkheid we hebben ook niet gelobbyd om dat er 
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doorheen te krijgen, want dan krijg je dat weer. Nee, daar hebben we niet voor gelobbyd. Ik heb 
afgelopen dinsdag nog correspondentie gehad met de heer Yap om moties in te gaan dienen en over 
hoe we dat dan konden doen.  

De VOORZITTER: Nou, mevrouw Koenraad nog een kleine interruptie op dit punt? Ja. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, want hier wordt natuurlijk wel duidelijk dat de luxe van een 
meerderheid is dat je dus alleen maar bij je eigen partners hoeft te zoeken. Want als wij het eens 
waren geweest en wij zijn het eens, want ik ben het eens met het idee om het uit te stellen. Maar dan 
had u ook met mij contact op kunnen, had ik ook bij die mail kunnen staan. En dat is het gemak waar 
ik op gewezen heb in het eerste termijn en dat is een cultuur. Bent u dat met mij eens of niet? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ik ben het op het laatste punt na helemaal eens met mevrouw Koenraad, 
want het is niet mijn cultuur. Dat iedereen hier weet dat ik m’n eigen gang ga en dat ik me nergens iets 
van aantrek. Dus ja dan kun je niet zeggen dat mijn cultuur is om mee te gaan omdat de 
Roosendaalse Lijst dat zegt. Dat is nou juist hetgeen waar ze altijd bang voor zijn. 

De VOORZITTER: Ja, dat was uw termijn? Ik ga naar de fractie van D66, de heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 is ondanks alle excuses en alle als duidingen van de 
e-mail bedoelde woorden in de termijnen van de coalitie en het college alleen maar meer verward 
geraakt. En als ik het goed hoor geldt dat ook voor meneer Van den Beemt. Zijn woorden maken het 
proces rondom de mail wel duidelijker en zijn kwalificatie dat het een lompe mail is, dat er een lompe 
tekst in staat deel ik van harte. D66 heeft nog steeds geen flauw idee waarvoor vanavond nodig was 
noch wat we 10 november nu te bespreken hebben, wat we dan kunnen bespreken met elkaar. Het is 
Harm Emmen en mij niet duidelijk wat D66 de komende weken met haar leden kan bespreken over de 
begroting. Niets of alles, alles of niets. Vooralsnog heeft de avond voor D66 een triest randje. En laat 
één ding duidelijk zijn, D66 wil 10 november alles kunnen bespreken. En dat alle voorstellen van alle 
oppositiepartijen gewoon door alle partijen op hun waarde worden beoordeeld. Namens D66 kijk ik nu 
met smart uit naar de door de burgemeester, onze voorzitter, voorgestelde ingelaste vooruitblik 
vanavond aan het einde, de vooruitblik naar 10 november. Hopelijk wordt het ons dan alsnog duidelijk. 
Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Ik ga naar de Partij van de Arbeid, de heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, de toverzin van vanavond leek te zijn “pas op de plaats”. En toen nam 
wethouder Theunis het woord. En we hebben goed geluisterd naar zijn advies en die geeft juist, of zo 
moet je die brief  van afgelopen vrijdag aan de gemeenteraad ook zien. Die legt juist bij de 
gemeenteraad neer hoe gaat u er als gemeenteraad vervolgens mee om. En daarom hebben wij ook 
in eerste termijn gezegd dat wij niet zo goed begrijpen waarom er direct een rem werd op gezet door 
de meerderheid van deze raad, juist ook met de woorden van wethouder Theunis die ook aangeeft ga 
juist met de gehele raad in gesprek. Dus ook over ieders voorstellen die horen bij deze begroting. Dan 
kwam de heer Van den Beemt ik denk dat die ten aanzien van het proces, ten aanzien van een e-mail, 
ten aanzien van de uitleg over hoe, hoe de begrotingsbehandeling moet worden gedaan het meest 
helder is. Die geeft gewoon aan VVD acht het verstandig om na te denken over het verdere verloop 
van de invulling van de gelden die vrijkomen. Goed, dat is een keuze. Maar wat, wat voor ons wel als 
fractie lastig is, is nog steeds en de heer Raggers gaf dat in eerste termijn al aan en hij herhaalt dat 
ook keurig in tweede termijn ja is, is nog steeds wat gaan we nou tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering op 10 november doen. Want de SP, Roosendaalse Lijst en het CDA kunnen wij niet 
meer volgen. De Roosendaalse Lijst legt de bal weer terug bij het college, gaat u maar aan de slag en 
dan gaan wij het beoordelen. Ten aanzien van mogelijke extra overschotten zouden wij juist ervoor 
pleiten in lijn met GroenLinks raad bepaalt. Laten wij juist zelf het proces vaststellen hoe we dat doen 
en daarnaast hebben we ook al aangegeven in eerste termijn, wij komen ook gewoon met voorstellen. 
Maar goed, ik ben geen malle Pietje dat doet de PvdA pas als we de zekerheid hebben als die 
voorstellen ook serieus worden beoordeeld. Ik heb nog even teruggekeken naar vorig jaar 2015, 
hebben we de begroting 2016 besproken daar zat ook ruimte in. Ik heb gezien zes amendementen en 
zeven moties worden aangenomen die zien op die begroting. U gaat kijken naar de reserves, kunnen 
we daar wat uithalen als het verantwoord is. Ik heb geleerd van destijds raadslid Polderman haal het 
potje uit veiligheid 2 miljoen omdat ik vind het moet naar armoede 2 miljoen. Ja, zo beoordeel je naar 
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onze mening ook gericht op je inwoners, op de samenleving de begroting. We gaan niet vanavond en 
dat leek een beetje op een aantal voorgangers van me de Kadernota opnieuw doen. Roosendaalse 
Lijst noemde weer een heel wensenlijstje op: lastenverlichting, openbare ruimte, werkgelegenheid. Ja, 
wij vinden dat passend als je vindt dat daar het accent op moet liggen dan dien je daarover een 
amendement of een motie in hoe je dat vorm geeft. We hebben al vaker in deze gemeenteraad 
gesproken over de kwaliteit van het openbaar gebied, van de openbare ruimte. U bent, de 
Roosendaalse Lijst is daar helder over, de heer Schijvenaars heeft daar al een hele set van moties 
voor klaarliggen die hij vast qua datum kan aanpassen naar 10 november. Ja dat zijn toch keuzes die 
we als we het over het geld hebben in de begroting nu moeten zoeken, want onze fractie gaat in ieder 
geval niet, of laat ik zo zeggen die gaat er maar vanuit dat de brief van de wethouder niet bestaat en 
dat de e-mail van de coalitiepartijen in die zin niet bestaat. Wij gaan gewoon kijken, nogmaals en zo 
hebben we ook de eerste termijn aangevlogen. Wij gaan gewoon kijken naar de voorliggende 
begroting waar dit college op basis van Kadernota en ook de uitgangspunten in het coalitieakkoord en 
bestuursovereenkomst een begroting heeft opgesteld. En daar zien wij als PvdA in ieder geval ruimte 
om vier wijzigingsvoorstellen in te dienen. Ik heb al gezegd welkomstpakket voor de Roosendalers, wij 
denken dat dat met een beperkt budget kan. Ik begreep van de ambtelijke organisatie dat dat een 
vroeger een paar duizend euro kostte. En juist de VVV heeft al aangeboden dat zouden wij graag in 
samenwerking willen doen met de gemeente. Ik kan me overigens nog herinneren dat wethouder 
Adriaansen zelf nog de roos kon redden die een nieuw bruidspaar kreeg aangeboden, maar de rest 
ging er af ten aanzien van een welkomstpakket voor Roosendalers. Tweede punt ik herhaal het hier 
nog maar investeer in echte arbeid, echte banen. Ik ben blij met het antwoord van de wethouder dat 
hij aangaf de suggestie die neem ik mee. Maar u begrijpt wellicht gaan we dat toch in een voorstel, in 
een wijzigingsvoorstel vervatten omdat wij dat graag vastgelegd zien worden als wellicht een 
raadsuitspraak we er proberen een meerderheid voor te halen. Derde punt, ik herhaal hier nogmaals, 
geen kind mag opgroeien in armoede. Het is juist het Rijk dat de gemeentes heeft uitgedaagd om met 
goede plannen te komen. Mevrouw Koenraad wees terecht op een motie die we hebben aangenomen 
“Van vangnet naar uitweg”, die is nog niet uitgewerkt. Nou daar past ook dat aanvullend kindpakket, 
past ook daar keurig in zodat wij als Roosendaal ook een beroep kunnen doen op die middelen. En 
het vierde punt, ik heb daar veel fracties over spreken, over horen spreken, is de aanpak van de 
werkloosheid, want ik heb kennisgenomen van dat maandbericht van Werkplein in september. Maar 
de bijstandscijfers zijn nog steeds slechter dan in 2015, 2015. Het is nog steeds toegenomen. Dus 
voorzitter, ik rond af, ja we zijn benieuwd naar het einde eigenlijk van deze vergadering straks hoe we 
verder gaan en dan zullen we zien of 10 november zin heeft. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. De fractie van de Nieuwe Democraten, de heer 
Schijvenaars. 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Laten we allereerst de ambtenaren bedanken voor 
het vele werk dat ze hebben gedaan de afgelopen tijd. Maar hoe vaak gaan we weer met de stad in 
gesprek. We weten toch wat ze willen. En als ze de termijnen van alle fracties horen dan willen we 
allemaal hetzelfde. Als dat nou zo is. We weten wat de stad wil, we weten wat alle fracties willen. 
Laten we het nou gewoon gaan regelen. Hoe moeilijk is dat? Maar nu gaan we vertragen. De excuses 
voorzitter, voor ons zijn ze plichtmatig. Immers de brief en de inhoud blijven staan. En ondanks dat de 
fracties aangeven we moeten dat proces ingaan, zorgvuldig met de stad en samenleving en de raad 
toch zeggen al die coalitiefracties van dit willen we en dat willen we. Ja. Waarom dan nog dat gesprek 
met die stad? Maar er is ook goed nieuws. Al onze eerdere voorstellen van de afgelopen jaren die 
stelselmatig zijn weggestemd worden nu de door coalitie ingebracht en dus goedgekeurd. Dank u wel, 
het had wat eerder gemogen als kleine kanttekening. We hebben nog wel twee technische vragen. De 
wethouder spreekt dat er een structureel overschot is. Graag een toelichting waarom de wethouder 
denkt dat dat structureel is. Tweede vraag, wat is de relatie volgens de wethouder tussen extra 
meevallers en het ontstaan van overruimte in de reserves. Tot slot, de woorden van de coalitie 
betekenen inderdaad dat ze willen samenwerken onder hun voorwaarden. De begroting 2017 blijkt 
ook uit de termijnen nu van de coalitiepartijen is dus voor hun een A-stuk. Een vergadering op 10 
november is daarmee puur voor de bühne. 

De VOORZITTER: Een vraag aan u meneer Schijvenaars van de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, het verhaal van de heer Schijvenaars is ook een beetje voor de bühne, 
de heer Schijvenaars Nieuwe Democraten geeft aan ja nu worden al onze voorstellen geaccepteerd of 
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overgenomen door de coalitie. Ik heb, ik heb van u nog geen voorstel gezien. Dat zal hopelijk 10 
november komen. Maar kunt u daar toch al een beetje inzicht in geven, want ik denk dat u doelt op de 
voorstellen ten aanzien van het kwaliteitsniveau openbare ruimte, de stoeptegels, fietspaden, het 
groen en grijs. Maar u heeft daar in het verleden nog weinig financiële consequenties aan verbonden. 
Waar gaat u in ieder geval dat vandaan halen, want u begrijpt een hoger niveau kost meer geld.  

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, op zich een goede vraag. We hebben de afgelopen jaren 
hebben wij regelmatig voorstellen gedaan voor een hoger kwaliteitsniveau. We hebben dat 
bijvoorbeeld een keer als dekking aangeboden om het zoals wat nu gebeurt met het intensiveren van 
de kapitaalslasten. Nou, het werd afgewezen. We hebben voorstellen gedaan om incidenteel geld uit 
de reserves te halen, werd afgewezen. En zo zijn er dus constant allerlei argumenten gebruikt om het 
maar niet te doen omdat de dekking niet deugde, omdat het te vroeg was of te laat was of wat dan 
ook. Voorzitter, we zullen ook gewoon vanuit ons archief hoeven we alleen maar de moties te halen 
en daar vervolgens een andere datum op te zetten. En als wij al heel lang roepen dat de reserves in 
Roosendaal veel en veel en veel te hoog zijn dan zijn we twee jaar verder en dan zegt het college van 
ja ze zijn wel een beetje te hoog. Als wij jaren geleden voorstellen doen voor het afschaffen van de 
hondenbelasting dan was de zaal te klein. Nee, dat kon niet. De coalitiepartijen die dienen het in en 
het kan wel. En zo zijn er dus, voorzitter, talloze voorbeelden. 

De VOORZITTER: Oké. dank u wel. Ik kijk naar mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik ben een heel blaadje kwijt, dus ik hoop dat ik het allemaal nog 
kan zeggen. Het belangrijkste is wel om te beginnen met het feit dat ten aanzien van de vraag die wij 
aan mevrouw Schenk stelden dat wij gerustgesteld zijn door het antwoord, dat is niet onbelangrijk. Ik 
had iets opgeschreven over het onbewuste en het onbekwame. Want de gewoonte is natuurlijk of het 
gemak is bij een coalitie dat je als je samen onder een mail gaat staan dan heb je de meerderheid, dat 
is een bepaalde luxe. Vanuit een oppositie moet je altijd aankloppen bij een coalitiepartij, want anders 
krijg je nooit een meerderheid. Dus als een coalitie zich daarvan bewust zou zijn van dat feit dan 
zouden ze zich daar misschien ook in kunnen bekwamen en dan komt het ook op sommige 
crisismomenten minder over alsof het besloten wordt voor de hele raad. Dus dat is een 
groepsleerproces schat ik zo in en wat dat betreft verheugen we ons gewoon op de nieuwe 
samenwerking alsnog weer in dat nieuwe proces. Waar we wel benieuwd naar zijn is inderdaad wat 
D66 en PvdA ook al aangeven van ja wat gaan we nou eigenlijk nog bespreken op 10 november, want 
de Kadernota die hebben we al gehad. Dus als wij allemaal weer opnieuw voorstellen gaan doen in 
een Kadernota dan, we zijn eigenlijk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Kadernota voor mijn 
idee. Maar ik word daar graag in gecorrigeerd als dat nodig is. En wat GroenLinks ook wel wil 
opwerpen is dat die BUIG-gelden of je je daar niet bij  moet afvragen of die ook in het Domein 
Participatie moeten worden ingezet. Dus of we niet teveel nu ook allerlei wensen gaan ophoesten die  
met BUIG-gelden gaan betaald worden terwijl die daar misschien wel gewoon in dat domein moeten 
blijven. Dus dat is het enige wat GroenLinks graag nog ook wil zeggen. En ja wie gaat hier nu zeggen 
wat we 10 november gaan doen. Daar zijn we heel nieuwsgierig naar.  

De VOORZITTER: Ja, dank u wel, mevrouw Koenraad. Partij Verhoeven, Ja? Meneer Verhoeven, ga 
uw gang. 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja het woordje, het woordje proces is eigenlijk maar 
een heel klein woordje maar het wordt vanavond wel heel groot uitgemeten hier in de raad. Wij gaan 
in ieder geval alle moties en amendementen die, die binnenkomen aankomende week en een klein 
stukje de week daarop gaan wij beoordelen, gaan we lezen, gaan we over nadenken. 10 november 
dan gaan we daar een hamerslag op geven. Dus dan zult u zien wat er gebeurt. Mocht het zo zijn dat 
de overschotten dat we daar een nieuw proces voor krijgen dan natuurlijk opteren wij een soort 
Agenda van Roosendaal, want dat is natuurlijk een goede. GroenLinks, mevrouw Koenraad die 
suggereert ook nog geef de dorpen een eigen begroting. Dat is ook een hele mooie, iets om over na 
te denken. Ja, voor de rest heb ik nog een vraag gesteld over de afschaffing legeskosten voor clubs 
en verenigingen, deze is doorgeschoven. Kunt u daar nog een antwoord op geven waarom dat deze is 
doorgeschoven? En ik heb het eigenlijk nog niet over de brief gehad als enigste raadslid hier in 
Roosendaal. Zullen we het daar eens even hebben of niet? Ik heb daar maar één zinnetje op en ik 
heb zoiets van beste mensen zoek geen gebrek, maar vindt een remedie. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, dokter Verhoeven. Van de zijde van het college zal wethouder Theunis 
nog een reactie geven. 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Dat gaat over het procesvoorstel, ik stel voor laten we ook 
de begroting afronden en 10 november even afwachten. En kijken of ook in de beraadslaging 10 
november ook van de raad een wat bredere behoefte is om dat, aan dat procesvoorstel. Als ik even 
kijk wel naar dat proces wat althans het college voor ogen heeft en had dan moet je toch nog even 
laat ik memoreren van de overwegingen die in het college zijn gedeeld om met die suggestie te komen 
richting uw raad. Als u goed kijkt met meteen een technische vraag van de heer Schijvenaars is er een 
structureel overschot. Ja, dat staat gewoon in de begroting. Volgend jaar structureel overschot van 6,5 
ton oplopend naar structureel 1,4 miljoen dat is het structureel overschot wat hard in de begroting 
staat. 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

De heer SCHIJVENAARS: Geldt dat dan ook voor dat overschot vanuit de BUIG-gelden is dat ook 
structureel volgens u? 

De heer THEUNIS: Volgens mij heeft u mij in eerste beantwoording heel duidelijk horen zeggen en dat 
is nou juist precies en als de heer Schijvenaars dat goed begrijpt wat de intentie is van onze 
suggestie, in de begroting is beschikbaar een hard overschot volgend jaar van 6,5 ton daar gaat het 
om dat. We hebben ook geconstateerd dat er nog een aantal forse moties in de raad liggen die we 
nog moeten onderzoeken die financiële consequenties hebben, dat is nog onduidelijk. Bovendien 
komt er nog aan enkele hele zware besluitvorming rond een Duurzaamheidsagenda met financiële 
consequenties. En wat te denken van een cultuurvisie met financiële consequenties. Dat was de 
overweging van het college meedenkend met u raad, voorzitter, van stel dat er amendementen 
worden aangenomen voor de besteding van die 6,5 ton. En je komt twee maanden later met 
voorstellen Duurzaamheidsagenda uitwerking moties dan is de koek op. Dat is even de achtergrond 
van wat we gezegd hebben. Bovendien en dan komt de BUIG-middelen waarvan ik ook gezegd heb 
van dat de beschikbaarheid daarvan, het besteden daarvan kan pas na de beschikking over de BUIG-
gelden over de vaststelling. En nu komt het inderdaad, wat complex dat geef ik inderdaad toe, dat was 
de suggestie van het college aan u raad, voorzitter, als u dat nu en wat dat betreft moet ik wel 
memoreren vanavond in een soort politieke beschouwingen los van de proceskant zijn er heel veel 
zeer essentiële onderwerpen genoemd die je mee kunt nemen in een overweging voor wat fantastisch 
is voor de Roosendaalse samenleving namelijk dat ruime financiële perspectief wat gaat ontstaan. En 
wat dus onze suggestie was, pas op de plaats om in ieder geval vanaf het voorjaar tempo te gaan 
maken. Want wat er gaat gebeuren namelijk, als je niets doet dan komt de beschikking binnen is er 
duidelijkheid in april/mei over de BUIG-gelden met terugwerkende kracht. Dan moet je nog plannen 
gaan maken, dan ga je over de zomer en ik geef u op een briefje dat het overschot in de Jaarrekening 
2017 immens gaat worden. Omdat je dan nog plannen gaat maken tegen de verkiezingen, in de 
vertraging komt en daar die Roosendaalse samenleving in ieder geval niets aan heeft. Kern van de 
suggestie is van en dat is even complex, zou je die twee eventjes aan elkaar kunnen binden. Vanuit 
politieke beschouwingen vanavond al een voorzet gegeven. Misschien op een bepaalde vorm met de 
samenleving consulteren, dat we misschien in de winter al, vroeg voorjaar met elkaar richting bepaald 
hebben. Dat we zeggen een 6,5 ton plus misschien wel 3 miljoen dan heb je een heel bedrag en dan 
kun je roeien. Dan kun je wat gaan doen voor de Roosendaalse samenleving. En dan kun je al in het 
voorjaar beginnen met die uitvoering en dat is pas tempo maken. Dat is de achtergrond van de 
suggestie niet meer dan dat het college heeft gedaan. 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik krijg geen antwoord op mijn vraag. En ik ga nogmaals mijn 
vraag formuleren. De vraag is: U schrijft in uw eigen brief, dat er sprake is van een structureel 
overschot richting de 5 miljoen, dat schrijft u. U baseert dat op het overschot wat nu in de 
Programmabegroting zit 6 ton oplopend tot en u baseert dat op uw aanname dat u vanuit de BUIG-
gelden structureel een meevaller heeft van 3 miljoen. En ik vraag u hoe kunt u onderbouwen dat die 
meevaller vanuit het verdeelmodel 2017 over die BUIG-gelden dat dat structureel is. Daar wil ik 
antwoord op. 
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De heer THEUNIS: Lees dan gewoon de brief. In de brief staat ook, de voorzichtigheid ten aanzien 
van de BUIG-middelen dat die pas in het voorjaar worden vastgesteld. Punt. Ik heb gezegd in de 
begroting staat wat structureel beschikbaar is, ik heb heel duidelijk gezegd met de prognose van de 
BUIG-middelen komt er dat bij zoals we nu zien. Maar wacht eventjes af die besluitvorming in het 
voorjaar. Zorg dan wel en dat is de suggestie van het college dat je als raad goede plannen hebt met 
de samenleving op de plank hebt liggen dat je de dag nadat die middelen gestort worden dat je gelijk 
uitgaven kan doen voor de Roosendaalse samenleving waar we hier voor bij elkaar zijn. 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, weet u wat de specialisten zeggen van Divosa en van de Stichting 
Economisch Onderzoek, die zeggen het model is langzamerhand zo ingetrild dat eventueel een 
overschot in één jaar per definitie wordt weggemiddeld met de volgende jaren. Want het model zal 
nooit meer zorgen voor structurele overschotten dan wel tekorten. Ze gaan dus heel dicht op de 
realiteit zitten. Dat is de boodschap van de deskundigen. En u zegt hier met droge ogen tot drie keer 
toe dat, dat u, u blijft gewoon herhalen wat in die brief staat, er is sprake van een structureel overschot 
van 3 miljoen. Het is gewoon onzin. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Nogmaals, aangegeven als de beschikking binnen is dan kunnen we 
overschakelen. En tot slot een dagje internet op Divosa maakt je nog echt geen specialist hoor. En 
voor de rest ga ik niks meer daarop beantwoorden. 

De VOORZITTER: Nog een interruptie van de heer Schijvenaars. Maar goed. 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, u kunt proberen om van alles, manieren te verzinnen om mij 
belachelijk te maken het is niet een dagje googelen op internet, het is gewoon de stukken lezen, het is 
de mensen spreken, de mensen doorvragen en dan krijg je de informatie. 

De VOORZITTER: Oké. Dit was van de zijde van het college de tweede termijn. En dat betekent dat 
we vanavond tot een afronding komen. Wat ik voorstel, maar dat heeft een aantal van u eigenlijk ook 
al gezegd. Ik ga natuurlijk geen inhoudelijk voorstel doen, want daar gaat u over. Maar het proces 
voorstellen dat is eigenlijk al in het briefje dat ik maandagmiddag ook naar u stuurde. Ik stel gewoon 
voor wat we hebben afgesproken dat we 10 november ’s middags om 16.00 uur hier bijeen komen 
voor het tweede deel van de begroting waarin we die begroting ook gaan vaststellen. En het is aan u 
raad om die voorstellen in te dienen. Daar bent u autonoom in u gaat daarover en niemand anders. 
Het is aan u raad, raadsfracties, raadsleden, coalities smedend om iets aan een meerderheid te 
helpen dwars door partijen heen, dat is helemaal aan u. Dan is het the floor is yours en dan is het aan 
u raad om in te dienen datgene waarvan u vindt dat in het kader van de begrotingsbehandeling 2017 
moet worden ingediend. En dan is het aan u raad de helft plus één om uiteindelijk in de besluitvorming 
alles na te lopen wat dan op tafel ligt aan, aan voorstellen. Dan doet Vrouwe Democratia haar werk. 
En zo is het in dit land geregeld en zo zal het ook op 10 november gaan. Dus ik verwacht u vanuit uw 
verantwoordelijkheid voor dit belangrijke stuk op 10 november ’s middags om 16.00 uur. We kijken wel 
tot hoelang dan de vergadering duurt. En nogmaals voel u vrij vanuit uw politieke overtuiging, vanuit u 
gevoelde noodzaak wat u vindt wat u moet doen met deze begroting, zoals u daar tegenaan kijkt om 
datgene in te dienen wat u vermag in te dienen. En dat wordt gewikt en gewogen en daarover wordt 
besloten zoals we dat in elke raadsvergadering doen. Mooier kan ik het niet maken. 

3. Sluiting  
De VOORZITTER: Ik sluit deze raadsvergadering. 
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 22.16 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
3 november 2016. 
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De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


