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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

 

 

VERGADERING DONDERDAG 21 APRIL 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 7 april 2016  
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 20 Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West 

Brabant West 2016 
b. Voorstel 21 Uitgangspunten, focus en taakopvatting raadsledenwerkgroep Netwerkstad 

Roosendaal-Bergen op Zoom 
c. Voorstel 22 Clientenverordening Werkplein HvWB 

 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 23 Aankoop Oostelijke Havendijk 12 en 13 
b. Voorstel 24 Nieuwe Marktverordening 
c. Voorstel 25 Meerjarenplan schuldhulpverlening@Roosendaal 2016-2020 
d. Voorstel 26 Rekenmakeronderzoek Ouderenhuisvesting 
 
7. C-Categorie 
 
8.Sluiting  

 

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

De wethouders: A.A.B. Theunis, C.A. Lok, S.D.A.H. Schenk-Dekkers, J.A.M. Verbraak 
De dames: E. Derks-Mulder (PvdA), M. Heessels (SP), 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), G.A.H.M. 
Boons (VVD), dhr. R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), 
J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse 
Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 
(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 
C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD),  B. Missal (SP), A.A.M. 
Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse 
Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven en 
J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA) 
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Afwezig:  
Mevrouw Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst) 
De heren: P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), R. Breedveld (CDA), C.H.D. 
Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), H.J. Polderman (wethouder) 
 
1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaats zou willen innemen dan stel ik voor dat we met 
de raadsvergadering beginnen. U vindt dat een goed idee. O goed. De raadsvergadering is geopend. 
En ik heet u allen van harte welkom. Eventjes wat stukken pakken. Dames en heren, in de 
openingssfeer meld ik afwezig de leden van u raad de heer Hoendervangers, mevrouw De Beer, de 
heer Breedveld en de heer Beesems. En voor de rest bent u er allemaal.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dan het vaststellen van de raadsagenda. Vanuit het voorzitterschap deel ik u als 
volgt mee of u ermee kunt instemmen en dat zou ik dan willen toevoegen aan de agenda, het 
raadsvoorstel tot het benoemen van een tweetal leden van de Vertrouwenscommissie in het kader van 
de herbenoeming van de burgemeester. En dat is namens de fractie van D66 wordt voorgesteld de 
heer Raggers en namens de fractie van Partij Verhoeven, jawel de heer Verhoeven. Dat ligt, dat ligt 
voor, u bent daarover geconsulteerd door de griffie. En ik heb begrepen dat u dit als hamerstuk zou 
willen afdoen. En als dat klopt stel ik u voor om dit te agenderen agendapunt 5.d D van Dirk. Dat, dat 
klopt. O ja, ja, ja, oké. Dan is agendapunt 5.d. is dan het voorstel benoeming leden 
Vertrouwenscommissie. Anderen nog van u raad wat betreft de agenda, de heer Schijvenaars?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag een verzoek doen. Twee verzoeken 
doen aan de raad met betrekking tot het raadsvoorstel aankoop Oostelijke Havendijk. Ja, mag ik dat 
even toelichten? 
 
De VOORZITTER: Geen heel betoog. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, nee, nee. 
 
De VOORZITTER: Alleen het ordeverzoek.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ja, ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou, goed dus het ene voorstel is om, het ene verzoek is om het 
agendapunt van de agenda te halen om te komen tot een zorgvuldige behandeling in Commissie 
voordat besluitvorming plaatsvindt hier in de raad. En we hebben daarvoor een aantal argumenten. 
Het raadsvoorstel zelf, want het gaat over de spoedeisendheid zelf is geen tijdsdruk en volgens de 
begeleidende brief is het slechts  een aandachtspunt, want dat is bijna altijd zo. Het perceel 13 staat al 
heel lang leeg met opleggen van een wetsvoorschrift gemeente kan de gemeente zich altijd 
verzekeren dat het in onze handen kan komen. Perceel 3 daar is sprake van een forse 
bodemvervuiling… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar even, even… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik wil even de argumenten geven, voorzitter, om… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee nee, nee nee, dat is in de termijn. U doet een voorstel om dit 
agendapunt van de agenda af te halen. Dat is, dat ligt voor. En dat ga ik nu vragen aan uw collega’s 
wat zij daarvan vinden. En de helft plus één vindt dat het voorstel op de agenda moet worden 
behandeld dan blijft het staan en dan kunt u op inhoud in uw termijn van alles gaan zeggen. Voor nu 
ligt voor het voorstel van de Nieuwe Democraten om het agendavoorstel onder agendapunt 6.a 
Aankoop Oostelijke Havendijk 12 en 13 om dat vanavond van de raadsagenda af te halen. Wie is het 
daarmee eens? De heer Schijvenaars is het met zichzelf eens. Dat is mooi, maar dat betekent wel dat 
het raadsvoorstel behandeld wordt vanavond en op de agenda blijft staan. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dan heb ik nog een tweede verzoek, voorzitter. Dat gegeven het feit dat er 
geen behandeling is in de Commissie wil ik wel vragen aan de gemeenteraad om enigszins wat ruimer 
te zijn met het toelaten van spreektijden en dergelijke. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon vijf minuten, drie minuten. Het is een 
reguliere raadsvergadering er is geen enkele  aanleiding om af te wijken van de spreektijden.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Die aanleiding is er wel, want er is geen behandeling geweest in de 
Commissie.  
 
De VOORZITTER: Goed ik vraag aan de raad handhaaft u de spreektijden vijf minuten eerste termijn, 
drie minuten tweede termijn. En de voorzitter adviseert u om daarin mee te gaan. Wie vindt dat niet? U 
vindt dat niet? Ja, ik hoef geen betoog. Dus u zegt verlengen spreektijd even om een meerderheid of 
een minderheid te detecteren. VLP gaat, denk ik, met de heer Schijvenaars. Eens voor langere 
termijnen. De rest van u raad niet? Dan handhaven wij de reguliere… Mevrouw? Ja? O, sorry dan 
handhaven wij de reguliere orde met betrekking ook tot dit raadsvoorstel. Vijf minuten eerste termijn, 
drie minuten tweede termijn. Mevrouw, mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, GroenLinks had onderwerp 6.c geagendeerd en we wilden een 
motie maken over het Kindpakket en gisteren is via de dagmail ook al verstuurd dat wij bij nader inzien 
een wat meer integraal voorstel in de Kadernota zouden inbrengen. Dus wat GroenLinks betreft kan 
dit nu, ja wij waren de enigen die dit hadden geagendeerd dus voor ons is het nu ook een A-stuk. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Het voorstel is van mevrouw Koenraad om agendapunt 6.c handelend 
over het Meerjarenplan Schulphulpverlening Roosendaal 2016-2020 om dat van de bespreekstukken 
naar de A-stukken, de hamerstukken, te lichten. En dan als u daarmee instemt dan zou dat het 
voorstel worden op de agenda, agendapunt 5.e van Eduard. Kunt u instemmen met het verzoek van 
mevrouw Koenraad? Dat is het geval. Dan zal dat punt bij hamerslag worden besloten. Anderen nog 
van u raad over de agenda die voorligt? Niemand? Dan stel ik vast dat we het langs deze routekaart 
gaan doen met elkaar.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 7 april 2016  
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan agendapunt, agendapunt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst 
van de vergadering van u raad gedateerd 7 april 2016. Bij de griffie zijn geen amenderingen 
binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u conform dit besluitenlijst bent. Dat is het, dat is het geval.  
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Vervolgens agendapunt, agendapunt 4, de gestelde schriftelijke vragen en de 
daarop gegeven schriftelijke antwoorden. Ik loop ze even allemaal af en dan hoor ik wel of u nog 
behoefte heeft aan nadere verduidelijkende vragen. Ik begin bij het beleidsterrein bestuur. De fractie 
van de VLP inzake de “Pilot reguleren mengvormen winkel-horeca”. Ja, de heer Hertogh? 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank voor de beantwoording. Echter blijken deze haaks te staan op 
de uitspraak van de rechtbank en onze aanvullende vragen, voorzitter. Hoe verhoudt uw 
beantwoording zich met de uitspraak van de rechter? Gaat de gemeente hier niet in de fout? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Als u bedoelt de uitspraak van de rechter in Zwolle, want daar 
ging het dan over, als u die bedoelt dat is hier onder toegelicht dat onze pilot daarbij niet in de fout 
gaat. Deze pilot gaat er ook vanuit dat we de beleidsregel hebben moeten aanpassen en dat was in 
Zwolle allemaal niet gebeurt. En de VNG daar hebben we intensief contact over gehad, die zien daar 
ook geen probleem in.  
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De VOORZITTER: Ja, er is één, één, één aanvullende vraag. 
 
De heer HERTOGH: Ik heb geen vraag meer, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nee. 
 
De heer HERTOGH: Ik wil alleen aangeven dat de VLP de pilot al reeds heeft geagendeerd voor de 
Commissie.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is uw, uiteraard uw goed recht. Dan gaan we naar de fractie van de 
Roosendaalse Lijst inzake “de Marktverordening” en ik wijs erop dat die vanavond nou ja ook op de 
agenda staat. Oké, geen aanvullende vraag, dank u wel, meneer De Regt. De fractie van de VLP 
inzake de “Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand” geen aanvullende vragen. De fractie 
van de Roosendaalse Lijst inzake “Parkeerbeheer”. Geen aanvulling. De fractie van de Nieuwe 
Democraten “So you think this is een answer”. Nee. Goed. De fractie van het CDA “Gratis en gastvrij” 
vanaf 30 mei 2016. Geen aanvullende? De fractie van de VLP “Voortbestaan RBC”. Meneer Hertogh.  
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank voor uw antwoorden. Onze aanvullende vraag, als RBC nu om 
hulp vraagt gaat u dan RBC ook daadwerkelijk steunen?  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis? 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, laat ik eerst even dit RBC-bestuur prijzen, dat heb ik eerder gedaan. 
Dat, dat meen ik ook en we zijn ook eerdere hulpvraag schitterend beantwoord met de vestiging van 
de jeugdopleiding op Vierhoeve waar RBC, waar RBC oprecht heel blij is, dat hebben we met de 
jeugdopleiding goed gedaan. Als het gaat de ontstane situatie, ja ik kan alleen maar over hulp gaan 
praten met RBC wanneer er ook een, een vraag is hulp van. Ook dit valt RBC te prijzen dat ze nu 
pogingen ondernemen om het probleem wat is ontstaan om dat zelf op te lossen. Dus geen sprake 
van dat ze mij niet hebben benaderd om hulp in welke aard en zin dan ook. Mocht dat het geval zijn 
dan ga ik zeker in gesprek met hun.  
 
De VOORZITTER: Ja, voldoende beantwoord op dit moment. Dan de fractie van de Partij van de 
Arbeid “Primark-effect nog steeds voelbaar in Roosendaal”. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, er wordt aangegeven dat er nog geen concrete afspraken zijn met het 
distributiecentrum over banen. Mijn vraag is, is het mogelijk om bijvoorbeeld ook in toekomstige 
gevallen als bedrijven zich willen vestigen in Roosendaal om daar dus wel keiharde afspraken te 
maken of voorwaarden te stellen bij zo’n vestiging als het gaat om werkgelegenheid.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, antwoord ja. We zijn daar met de D6 gemeenten op dit moment over 
in gesprek en ook met andere gemeenten om te kijken of we aan de voorkant als een bedrijf zich 
vestigt ook harde afspraken kunnen maken over werkgelegenheid en ik kom daar in een later stadium 
zeker bij u op terug. Prima punt 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga vervolgens naar het beleidsterrein omgeving. Meneer Hertogh? 
 
De heer HERTOGH: Ja, u hebt B61 overgeslagen. 
 
De VOORZITTER: O tjee, ja wat slordig. Ja, u heeft gelijk. De fractie van de VLP, “Parkeren”. De heer  
Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, ik moet er wel echt bij zeggen geen dank voor het antwoord, want 
als u geen antwoord wilt geven op de reactie op onze vragen over de zeer hoge parkeertarieven die 
mede de leegstand in de binnenstad veroorzaken wat doet parkeren dan nog in uw portefeuille? Dank 
u. 
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De VOORZITTER: Ja, is dat een vraag of een statement.  
 
De heer LOK: Het is een statement. 
 
De VOORZITTER: Ja, wij nemen er kennis van. Goed. Dan beleidsterrein omgeving. Fractie van de 
Roosendaalse Lijst “Toekomst St. Jan”. Geen nadere vragen. De fractie van de VLP “Visitekaartje 
zwerfvuil”. Geen nadere vragen. De fractie van de Nieuwe Democraten, “Mogelijkheden bouw Liebau”. 
Geen nadere vragen. Partij van de Arbeid, “Zorgtaken leiden niet tot tegenvallers in Roosendaal”. Niet. 
De fracties van D66, PvdA, GroenLinks inzake “Bredase proef 18-plussers in de jeugdzorg”. Ja? 
 
De heer EMMEN: Dank u, voorzitter. Er bestaat nog enkele onduidelijkheid over de beantwoording 
van onze derde vraag, maar we zullen dit meenemen in de Commissiebehandeling van de nieuwsbrief 
van de jongerenraad. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is goed meneer Emmen. Ik wijs er overigens op dat had ik verzuimd dat 
collega wethouder Polderman wat ziek te bed ligt en dus vanavond ook niet aanwezig is en wordt 
waargenomen. Welkom. De fractie van de Nieuwe Democraten inzake “Aankoop Oostelijke Havendijk 
12 en 13”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dat zal ik straks betrekken bij het betoog. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, dat komt straks terug. De fractie van de SP “18-plus jongeren in de 
jeugdzorg”. Mevrouw Oudhof. Nee? De fractie van de, ja, Nieuwe Democraten, “Vervolgvragen 
aankoop Oostelijke Havendijk”. Ik denk hetzelfde laken een pak. De fractie van de VLP, 
“Wegblokkades bouwverkeer”. Ja, meneer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde even aangeven dat de antwoorden 
vanmiddag verkregen zijn. Ik heb nog geen gelegenheid gehad om met mijn achterban daar van 
gedachten mee te wisselen. Dus ik zal mogelijk aanvullende vragen nog stellen, maar dan schriftelijk 
na deze vergadering. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, daar nemen wij kennis van. Dezelfde fractie VLP inzake “Afsluiting 
kruising Gastelseweg-Spoorstraat”. Ja, meneer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb gelezen in antwoorden dat er inderdaad 
keurig omleidingsroutes gerealiseerd zijn. Ik wilde graag aan de wethouder vragen of die routes 
bedacht zijn vanuit een bureau of dat daar geconsulteerd was bij bewoners.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk, mevrouw Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Die omleidingsroutes worden met vele bedrijven, ondernemingen vastgesteld en 
ook met de direct omwonenden op de hoofdwegen of in de omgeving is dat mogelijk om daar een 
zegje over te doen, maar in principe gaan wij alleen doorgeleiden, voorzitter, naar het hoofdwegennet. 
En is het niet de bedoeling om omleidingen te veroorzaken in smallere straten.  
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u wel. Dan de fractie van de Nieuwe Democraten, nou ja ook weer 
de Oostelijke Havendijk. Maar ik neem aan dat dat zometeen in uw termijn aan de orde komt.  Goed, 
als ik het goed zie zijn wij door de beantwoording heen van de schriftelijk gestelde vragen 
 
5. A-categorie 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 5 de hamerstukken de A-categorie.  
Ik loop ze even met u door.  
 
a. Voorstel 20 Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West 

Brabant West 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.a inzake de Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling ICT 
samenwerking West-Brabant West 2016. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat 
is niet het geval. Aanvaard. 
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b. Voorstel 21 Uitgangspunten, focus en taakopvatting raadsledenwerkgroep Netwerkstad 

Roosendaal-Bergen op Zoom 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b Uitgangspunten, focus en taakopvatting raadsledenwerkgroep 
Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? 
Niemand? Aanvaard. 
 
c. Voorstel 22 Clientenverordening Werkplein HvWB 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c Cliëntenverordening Werkplein Hart van West-Brabant. Ook hier 
weer één uwer behoefte aan een stemverklaring? Is niet het geval. Dan is dit punt aldus besloten. 
 
d. Benoeming leden Vertrouwenscommissie 
De VOORZITTER: Dan agendapunt, het toegevoegde agendapunt 5.d inzake de 
Vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming burgemeester. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan is aldus besloten. 
 
e. Meerjarenplan schuldhulpverlening 2016-2019 
De VOORZITTER: En het toegevoegde punt 5.e handelend over het Meerjarenplan 
schuldhulpverlening@roosendaal 2016-2020. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? 
Is ook niet het geval. Dan is ook dat besluit bij hamerslag genomen.  
 
6. B-categorie 
a. Voorstel 23 Aankoop Oostelijke Havendijk 12 en 13 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 6.a. inzake de aankoop Oostelijke Havendijk 12 
en 13. Ik inventariseer even van u raad wie op dat punt het woord wenst. Oké. Voorlopig 
geïnventariseerd en dan beginnen we met de heer Van Ginderen van de fractie van het CDA. Ga uw 
gang. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, als het gaat om de meningsvorming over dit raadsvoorstel gaat 
onze dank vanavond vooral uit naar de collega’s van de Nieuwe Democraten hun vragen en 
vervolgvragen hebben voor de nodige verduidelijking gezorgd. Eerlijk is eerlijk. Welke kernvragen 
liggen nu voor? Waarover wordt onze mening en straks ons besluit gevraagd? U merkt aan mijn 
woorden dat ik bewust kies voor “mening” en “besluit”. Volgens het CDA betreft dat twee zaken, 
allereerst strategische aankoop en ten tweede de financiering. Ten eerste is dit een strategische 
aankoop? Dat komt naar onze mening in het raadsvoorstel niet zo goed uit de verf. Aan de door de 
raad goedgekeurde kaders vastgoed wordt in beperkte mate aandacht besteed en de noemer 
strategische aankoop vinden we pas terug bij motivering 6. Wij vinden dat wat magertjes. Is het een 
strategische aankoop? Ja, volgens ons wel. Voor ons is dit dossier vergelijkbaar met eerdere 
aankopen aan de andere kant van de Vliet. Het is duidelijk, is het duidelijk wat er in de toekomst gaat 
gebeuren? Nee. En dat lijkt ons nu juist wel op korte termijn van belang. Naar ons idee zou het 
mogelijk moeten zijn om een ruimtelijk kader en de gevolgen voor de grondexploitatie waarover in het 
raadsvoorstel wordt gesproken om die op te zetten en na de zomer aan de raad aan te bieden of in 
ieder geval in het najaar. Wij horen graag van de wethouder of een dergelijke termijn tot de 
mogelijkheden behoort. De tweede vraag betreft de prijs en de financiering. Met hulp van de 
antwoorden van de Nieuwe Democraten en meer specifiek de antwoorden nummers 7 en 8 van de 
vervolgvragen lijkt de prijs naast de taxatierapporten ook extra onderbouwd. Met dien verstande dat 
de saneringskosten op het eerste gezicht voor deze locaties, die behoren tot de oudste 
industriegebieden van Roosendaal, die saneringskosten die lijken op het eerste gezicht gescheiden. 
Nu kunnen wij dat lastig beoordelen en daarom vragen wij ook aan de wethouder om deze rubriek nog 
eens extra toe te lichten om tot een verantwoord inzicht, meningsvorming en straks ook een besluit te 
kunnen komen. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ik ga naar meneer Brouwers van de fractie van 
de VLP. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Het voorstel aankoop Oostelijke Havendijk 12 en 13, 
wat tussen het opdienen van de soep en de aardappels afgetikt dient te worden. Een voorstel 
waarvan de VLP vindt dat voorstellen zoveel mogelijk via de gangbare weg behandeld dienen te 
worden. Is een voorstel spoed kom er op tijd mee, geef in het raadsvoorstel aan wat in verband met 
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onderhandelingen met gegadigden hier de hoogste prioriteit aangegeven moet worden. Open en 
transparant. En voorzitter, de vetgedrukte regels in de mail van de voorzitter van de Agendacommissie 
kunnen niet echt de waardering van de VLP dragen. Voorzitter, we kopen een pand en we weten nog 
niet wat we ermee moeten, want we moeten daar nog een visie op loslaten. Ineens is er een huurder 
terwijl deze panden al tijden leegstaan en gaan over tot aankoop. In het taxatierapport staat letterlijk 
dat het een moeilijk verhuurbaar pand is en ineens zou de verkopende partij het lot uit de loterij 
hebben getrokken met een huurder voor meerdere jaren. Voorzitter, over het aankoopbedrag gaan we 
het niet hebben. Maar waarom zo’n haast. Waarom procedures niet doorlopen? Of kon de, voorzitter, 
kon de verkoper niet wachten en wil hij enkel zo snel mogelijk cashen. We praten tenslotte wel over 
een investering van ruim 2,6 miljoen. En het mag gezegd in de Begroting zit al voor 850.000 euro aan 
jaarlijkse lasten verwerkt voor het onderdeel Stadsoevers-Spoorhaven en wel met het overbrengen 
van de panden eind 2014 naar de Algemene Dienst en het opnemen van lasten van het raadsvoorstel 
Stadsoevers van 17 december 2015 waar we allemaal mee ingestemd hebben. Komen we binnen 5 
jaar niet tot een vastgestelde grens dan bereiken we het miljoen, maar we hopen dat dit niet gaat 
gebeuren. En voorzitter, in de dekking bij het raadsvoorstel lezen we de Bestemmingsreserve 
Vastgoed in de toelichting wordt de Algemene Reserve genoemd voor de eerste 5 jaar en zit er een 
staatje van bijgevoegd van de Bestemmingsreserve. Graag horen wij van de wethouder wat er nu ten 
laste van de Bestemmingsreserve Vastgoed en wat er ten laste van de Algemeen Reserve wordt 
gebracht, want hier zijn wij een beetje mee in verwarring gebracht. En betekent dit dat ongeacht een 
grens wordt vastgesteld binnen vijf jaar, dat deze kosten ten laste van de Bestemmingsreserve of 
Algemene Reserve blijven de komende vijf jaar? Dit blijkt niet uit de stukken. En op welke termijn 
mogen wij een ruimtelijke visie tegemoet zien en op welke termijn kunnen we dan een grondexploitatie 
verwachten? Graag horen we nog van de wethouder wat hij verwacht wat de lasten zijn voor het 
slopen van het pand Oostelijke Havendijk 13. Voorzitter, gezien de berichten over de vervuiling van de 
grond welke garanties of indicaties hebben we dat het maar 300.000 euro is. Voorzitter, het zal u niet 
verbazen dat de VLP gereserveerd tegen dit voorstel aankijkt. Wij staan ontwikkelingen zeker niet in 
de weg maar willen niet gegijzeld worden door het tijdseffect. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Ik kijk naar de heer Schijvenaars. Nog een vraag 
aan de heer Brouwers bij interruptie. Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Hoe kijkt de VLP aan tegen het gegeven dat voor de 
ontwikkeling van de westzijde de gemeente nog steeds niet in het bezit is van 5 of 6 percelen en daar 
ook geen voorstellen voor heeft gedaan?  
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dat wachten wij gewoon op een later tijdstip af, wij handelen nu dit plan over 
de Oostelijke Havendijk panden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar als wij die percelen nog niet hebben, wat vind de VLP dan dat we nu 
wel twee gebouwen willen kopen aan de oostzijde waar ook geen plan voor is.  
 
De heer BROUWERS: Ik had ook net de vraag al gesteld. Wij horen graag van de wethouder wanneer 
hij met een plan denkt te komen.  
 
De VOORZITTER: Hier zult u het mee moeten doen. En u kunt meteen door naar het katheder want 
dan is uw termijn nu aan u.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, hoe zei de VLP dat even heel snel tussen de aardappels door 
2,6 miljoen uitgeven. Wij vinden het ook jammer dat wij geen extra spreektijd krijgen, voorzitter om 
toch gewoon alle ins en outs met elkaar te bespreken met dank aan de CDA-fractie voor de 
complimenten overigens en dat ze mede door onze inzet een wat beter beeld hebben gekregen. Dat 
had natuurlijk de wethouder moeten doen. De afgelopen jaren hebben wij schoon schip gemaakt met 
Stadsoevers 1.0 en het nieuwe plan heet nu 2.0 en het verschil in versie is groot, heel groot. En dan 
tot onze verrassing komt plotseling het voorstel om die 2,7, 2,6 miljoen uit te geven voor de verwerving 
van panden en percelen waarvoor geen plannen zijn. Het raadsvoorstel was summier en met onze 
antwoorden en onze eigen analyses is nu wel een beeld ontstaan. En als je kijkt naar perceel 13 is er 
dus volstrekt geen argument, volstrekt geen argument noch qua tijdsdruk, nut, noodzaak, vervuiling, 
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plan of wat dan ook om dat nu te gaan kopen. Het zou ook beter zijn geweest als er twee aparte 
raadsvoorstellen zouden zijn geweest. En wij overwegen dat via een amendement alsnog af te 
dwingen. Voorzitter, we horen graag de reactie van de wethouder. Voor perceel 12 geldt natuurlijk 
exact hetzelfde, behalve dat daar een mogelijke huurder in wil trekken voor een langere periode, het 
bedrijf Biskop Transport dat al jaren in Roosendaal is gevestigd en een goede reputatie heeft. En 
Extra bedrijvigheid met bijkomende werkgelegenheid moet het college en wethouder Verbraak voorop 
toch als muziek in de oren klinken. Graag een reactie. Het pand zelf is absoluut lelijk, maar in haar 
lelijkheid ook weer een historische schoonheid. En bovendien lijkt de huurder gegeven hun eigen 
schrijven bereid om afspraken te maken die het zicht aantrekkelijker maken. Hoewel het zicht op het 
pand natuurlijk beperkt zal zijn gegeven de dubbele stevige bomenrij die al is aangekondigd dat die er 
gaat komen, dus waarom wil je dan nog achter die bomenrij waar je dan niets meer ziet en alsnog dat 
pand per se in bezit gaan krijgen. Maar die bedrijvigheid van de kandijfabriek en ook het 
transportbedrijf past natuurlijk wel prima in de historie van het gebied en zorgen voor een duurzame 
werkgelegenheid dichtbij. Precies datgene wat in die schets staat. En wij verwachten dat juist  
daardoor meer innovatieve en creatieve bedrijvigheid gaat komen waar Roosendaal om smacht. En 
ook zorgen beide panden voor een prima afscherming van het achterliggende spoorgebied waar de 
drukte alleen maar zal toenemen. Dus zo’n dergelijke afschermende functie vergroot de 
aantrekkelijkheid, leefbaarheid en de veiligheid aan de westzijde. En op de Westelijke Havendijk waar 
de eerste ontwikkeling plaats moet vinden zijn de percelen die we simpelweg niet in het bezit hebben, 
maar toch gaan we er wel ontwikkelen. De wethouder zegt het is spoedeisend omdat het verwerven 
van vermogen dan voor een aantal jaren op slot zit, terwijl deze argumenten ontbreken voor de, 
ontbreken voor de percelen aan de westzijde geen rol spelen. En dan het tweede argument gaat over 
die strategische aankoop. Maar dan vragen wij aan de wethouder en graag een reactie. Wat is dan die 
strategische reden? Kunnen we winst gaan maken? We hebben een berekening gemaakt. Onze 
conclusie is: Onmogelijk, tenzij je gestapeld gaat bouwen. Maar dat is weer duurder, terwijl de  
marktvraag vooral gaat naar grondgebonden woningen. We kunnen van alles verzinnen, maar het 
spoor met de daarbij behorende veiligheidszones is nu niet de meest ideale situatie om aantrekkelijk 
en betaalbaar te gaan bouwen. En de wethouder komt in zijn berekening uit op een minimale 
kostenpost van 4 miljoen en dat klopt. Echter, de wethouder vergeet te rekenen met de kostenpost 
van ontwikkelaars, architecten, bouwers, makelaars en vergeet ook even niet de btw. En dan komen 
we dus vanzelf weer uit op die 6 miljoen die wij hebben berekend. En u kunt het allemaal zelf 
narekenen, voorzitter, het zal later zo blijken. Die betrokken percelen hebben volgens het Kadaster 
een omvang van samen afgerond 15.000 vierkante meter. De wethouder spreekt over 21.000. Nou 
goed daar zal wel een soort grondruil hebben plaatsgevonden dan, anders is het ons onduidelijk hoe 
hij aan die, dat verschil komt. Graag een uitleg van de wethouder. Maar hoe je er ook naar kijkt op 
basis van gewoon bepaalde richtgetallen kun je op een hectare ongeveer 25 woningen kwijt. Dus op 
deze omvang heb je het over 50 woningen en die moeten dan wel die kosten gaan ophoesten die net 
zijn genoemd en berekend op die 6 miljoen. Dat is 120.000 euro per woning. Voeg daarbij de 
gemiddelde kosten van een woning van 100.000 euro en je krijgt dus daar een woning die in ieder 
geval niet valt in de categorie van sociale woningbouw. Dat gaat gewoon never nooit lukken. En 
duurdere woningen, voorzitter, op die locatie is ook zeer beperkt. Maar je kunt de winst ook uitleggen 
als iets dat goed is voor de inwoners van Roosendaal en dat mag geld kosten maar is daar nu sprake 
van? Nee. Voor de ontwikkelings- en verkoopmogelijkheden van de geplande woningen aan de 
Westelijke Havendijk lijkt het ons niet noodzakelijk. Wethouder heeft daar een ander betoog over. En 
de esthetica wordt aan de overzijde geborgd, gewaarborgd door die hele stevige dubbele bomenrij. 
Dus hoezo borgt het de verkoopbaarheid en bovendien we hebben natuurlijk als gemeente altijd ook 
nog de regie in handen ook via onze eigen bestemmingsplannen. En dan was er en dan ga ik een 
beetje afronden voorzitter, een ander idee van andere mensen om juist daar een heel mooi stadspark 
te gaan maken in combinatie met dat strand en met die horeca en die sport en dergelijke. Dat zou toch 
ook een hele mooie escape zijn om dat daar inderdaad te gaan ontwikkelen, voorzitter, van die 
wandelpaden, zitpaden en dan heb je iets moois, iets groens en ook een prachtig uitzicht en een 
natuurlijke afscherming van het spoor. En dan kom ik tot mijn laatste alinea’s, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, kort. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat wij concluderen dat er van een spoedeisend karakter geen sprake is 
en wij kunnen de plannen voor de ontwikkeling gerust afwachten om te zien wat haalbaar en 
betaalbaar is. Andere fracties hebben ook al om gevraagd. En de kosten aan de oostzijde zijn 
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simpelweg te hoog om ooit te komen tot betaalbare sociale woningbouw aldaar. En voor woningen die 
wel komen is het allemaal gewoon veel te duur, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Punt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En tot slot… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen heeft een interruptie, want u bent ver over uw tijd heen. De 
heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Schijvenaars sprak in het begin van zijn 
betoog over het knippen van het raadsvoorstel. Maar als je nu in één transactie of in één voorstel twee 
panden koopt en je gaat het knippen dan is het, heeft het toch later een prijsopdrijvend effect. Dat is 
toch helemaal niet gunstig voor ons, dat moeten we niet doen lijkt me. Wat vindt u daarvan? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou ja, voorzitter, ik geloof niet in dat prijs opdrijvende effect als je het gaat 
opknippen. Ik heb alleen maar aan proberen aan te geven we hebben nu een raadsvoorstel van 2,6 
miljoen voor twee percelen. We hebben geen inzicht, behalve als je, als je zou gaan kijken wat we niet 
hebben gedaan, we hebben geen inzicht in de verdeling van die, van dat bedrag van 2,6 miljoen. We 
weten wel wat de, wat de taxatiewaarde of niet de taxatiewaarde maar de WOZ-waarde is en op basis 
van het eigen gesprek analyses met de eigenaren concluderen wij dat met name het pand van 
Konings Staal is verkocht voor 1,5 miljoen dat is onze conclusie op basis van gesprekken die wij 
hebben gevoerd. Terwijl de taxatiewaarde is iets van 9 ton dat is nogal een groot verschil. Terwijl 
omgekeerd voor het PTT Post-gebouw is gewoon een kwestie van plussen en minnen, blijft daar dus 
een bedrag over van 1,1 miljoen. En als je dan ziet dat daar de taxatiewaarde 1,5 miljoen voor is, dan 
is het wel vreemd dat soort grote verschillen. En daarom zouden wij het prettig hebben gevonden juist 
ook omdat het postgebouw dat staat al leeg, ja daar zit die bodemvervuiling in. Dus de kans dat 
mensen het daar kunnen gaan kopen voor een hogere prijs dan die nu al in principe is 
overeengekomen is niet zo heel groot.  
 
De VOORZITTER: Ja. Nog een heel korte, want het was een lang antwoord. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik ben niet… Ja, het antwoord was erg lang. Ik ben het niet eens… 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. 
 
De heer VAN GINDEREN: Met de heer Schijvenaars, maar ik leg hem nog graag een keer uit hoe 
prijsvorming tot stand komt.  
 
De VOORZITTER: Lijkt mij een goed idee na de raadsvergadering. Goed dat was de eerste termijn 
van de heer Schijvenaars. Wij gaan naar de heer Verhoeven van de Lijst Verhoeven of Partij 
Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Strategie is het sleutelwoord in dit raadsvoorstel. 
Volgens de wethouder mede te maken met de beeldkwaliteit van heel het gebied Stadsoevers. En 
paar van die lelijke gebouwen kunnen kopers en ontwikkelaars doen twijfelen om niet meer te 
investeren in het westelijke gebied. Gelijk dan maar even een vraag stellen. Hoelang blijven de graffiti 
spuiters dan nog op hun plaats zitten, want dit heeft natuurlijk ook alles te maken met beeldkwaliteit. 
Zelf hebben wij daar geen problemen mee. Voorzitter, dank naar de Nieuwe Democraten voor het 
stellen van de vragen aan het college betreffende dit raadsvoorstel, want dat maakt het toch wel iets 
duidelijker. Maar toch hangt er nog een mist rond deze aankopen. Allereerst is het raadsvoorstel 
summier van inhoud. Voteer maar even bijna 3 miljoen dan komt alles goed. Zo werkt dat natuurlijk 
niet. Aan zo’n geldbedrag hoort een gedegen plan te hangen. Nu is het zo dat dat we binnen vijf jaar 
een plan gaan maken en als dat niet lukt, dan gaan we iets anders verzinnen. Voorzitter, aan de 
andere kant, aan de andere kant begrijp ik heel goed dat nu juist dit oostelijk deel van Stadsoevers 
bijzonder belangrijk is in heel de strategie van het gebied. Om zaken ongehinderd verder te 
ontwikkelen en dat kan niet als pand nummer 12 bijvoorbeeld voor tien jaar verhuurd gaat worden. 
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Ten tweede weet iedereen ook in deze raad dat bijna alle panden en gronden aangekocht zijn door de 
gemeente voor vele miljoenen euro’s. Waarom maken we nu in één keer problemen voor deze twee 
panden? De gemeente heeft dan wel zelf de regie in handen. Dat is ook strategie waarmee geld 
verdiend kan worden, neem dat ook mee. Qua economie gaat het weer een stuk positiever vooruit er 
zijn weer, er is weer vraag naar nieuwe woningbouw en dan moet je als gemeente aan de voorkant 
zitten, waarbij de Woonagenda een uitkomst biedt in dit Stadsoevers-project. Voorzitter, ik wil graag 
horen van de wethouder wat voor plannen er liggen in het oostelijke gebied of schets eens een visie 
om deze kwestie te verduidelijken. Dan zijn er nog de kosten die gemaakt worden, betreffende de 
sloop 2 ton, het saneren van grond 3 ton. Zijn dit de werkelijke harde cijfers waar we u op vast kunnen 
pinnen? Of komen daar nog verassingen bij? Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Een vraag van de heer Brouwers aan u. Ja, ga uw 
gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Verhoeven. Hoe ziet u uw 
verhaal hier wat u nu houdt en uw eventuele belang als ondernemer zoals geschreven in de krant 
onlangs?  
 
De VOORZITTER: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Daar sta ik helemaal buiten. Ik sta hier als raadslid en ik sta hier niet als 
ondernemer. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ja, de heer Schijvenaars nog een vraagje aan de heer Verhoeven? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, u zegt dat de economie aantrekt. Heeft u het idee dat er bijvoorbeeld 
voor de westzijde dat daar nu een massale belangstelling voor is. En als dat wel is wat, wat vindt u 
dan dat er met de Oostelijke Havendijk moet gaan gebeuren? Als het niet zo is, vindt u dan dat er iets 
moet gebeuren met die Oostelijke Havendijk? 
 
De heer VERHOEVEN: Qua belangstelling voor, voor ondernemers, voor ontwikkelaars is er zeker, 
zeker in heel Roosendaal niet alleen in de bedrijventerreinen zie je beweging, maar ook in de 
binnenstad zie je van alles bewegen. Mensen willen iets organiseren. De economie trekt inderdaad 
aan. De huizenmarkt ook en de feiten liggen er. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kijk u bent zelf ook ondernemer. En hoe kijkt u aan dan zeg maar dat toen 
wij spraken over die eerste schets van het, van het Stadsoeversgebied en dan met name de westzijde 
toen wisten we met elkaar allemaal dat daar de Kandijfabriek zou daar gewoon blijven. Ja, het zou 
een beetje worden opgeknapt om het wat aantrekkelijker te maken, maar we wisten dat het zou 
blijven. Wat is het probleem als daar gewoon enige bedrijvigheid bij aansluit? Wat dan vervolgens kan 
zorgen voor extra innovatie, creativiteit en wat ook kan zorgen voor extra mensen die daar in dat 
gebied willen zijn, daar willen vertieren, enzovoort. 
 
De heer VERHOEVEN: Dat lijkt me prima. Dat mag gerust, er mag gerust bedrijvigheid komen. Het 
plan moet ontwikkeld worden en daarom hebben wij ook de vraag gesteld aan de wethouder van nou 
geef eens een visie van hoe ziet u de plannen. Liggen die er al of hebben zich al ondernemers 
gepresenteerd om daar iets ja te ontwikkelen of te bouwen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nu is er… 
 
De VOORZITTER: Nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Nee, dit wordt een zelfstandige termijn. Dit zijn echt geen interrupties meer. Nee.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar het gaat even over dat gebouw dat… 
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De VOORZITTER: Nee. Het gaat niet even, het is echt een volledige termijn. Ik kap dit af. Dit is echt 
voor de tweede termijn. Dit is geen interruptie meer, dit zijn hele betogen. Gaan we niet doen, 
verdraagt zich niet met het instrument van interruptie en dat weet u best ook heel goed. Mevrouw 
Oudhof van de fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP begrijpt deze strategische aankoop en is ook van 
mening dat de verkoop en aantrekkelijkheid van de nog te bouwen woningen in het westelijk deel 
positief kan beïnvloeden. Als gemeente hebben we door deze aankoop op het Van Gilse-pand na de 
totale regie met betrekking tot de ontwikkelingen in dit gebied. Dat is natuurlijk mooi om als gemeente 
zelf te kunnen bepalen hoe dit deel van de stad verder ontwikkeld gaat worden. Ook zien wij het 
herinrichten van dit, van deze toch niet fraaie bedrijfspanden in een nieuwe toekomstige woonwijk nu 
als een kans. De SP… 
 
De VOORZITTER: Ja, een interruptie en nu echt een interruptie van de heer Schijvenaars. Ik ben zeer 
benieuwd. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, we staan niet bekend om het kunnen willen voeren van 
debat, maar ik blijf het maar proberen. Wat vindt de SP-fractie met betrekking tot sociale woningbouw 
binnen dat gebied en denkt u dat dat betaalbaar is? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, zo kunnen we natuurlijk altijd wel vragen gaan stellen. Al vragen 
gaan stellen voordat ik mijn termijn even heb. Dan denk ik van ja ik wil daar best op antwoorden, maar 
dit zijn natuurlijk wel korte termijn vragen zo van ik verzin even de SP alvast wat vragen en die ga ik 
nu alvast aan de microfoon stellen. U, u luistert niet eens even naar mijn termijn en u luistert niet eens 
wat de SP eigenlijk te vertellen heeft. Ja. 
 
De VOORZITTER: Nou, dat is het repliek. Als ik u was zou ik gaan zitten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja. Ja, voorzitter, maar helaas bent u mij niet en dat geldt omgekeerd ook 
denk ik. Voorzitter, de SP-fractie heeft altijd keihard geknokt voor sociale woningbouw. Wat er nu 
voorligt is dat er een gefaseerd proces gaat komen om aan de westzijde dat min of meer mogelijk te 
kunnen gaan maken. Nu wordt er 2,6 miljoen gevraagd ook aan de SP-fractie om een mooie brochure 
te kunnen maken. Ik vraag aan u heel specifiek. Vindt u dat u die 2,6 miljoen beter kunt besteden aan 
het investeren in echte sociale woningbouw of zegt u van doe het maar in die mooie brochure. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat is ook weer appels met peren vergelijken, want we hebben het 
nu over 2,6 miljoen om terrein aan te gaan komen, om panden aan te gaan kopen en dan komt er een 
plan, komt er een visie wat we daarmee gaan doen. En daarna gaan we pas kijken van wat gaat daar 
komen en waar gaan we dan in investeren. Dus ik kan nu wel zeggen wij zijn voor sociale 
woningbouw. Ja, dat zijn wij, maar dat weet u ook. Maar we gaan straks de plannen beoordelen, we 
gaan nu over het raadsvoorstel voor die 2,6 miljoen gaan we het hebben. En daarna komt er een plan 
waarvan we zeggen, dat plan willen we gaan beoordelen hoe we dat gaan vinden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Echt heel kort nu. U heeft ook een rekenmachine. Wij komen tot 6 miljoen, 
de wethouder zegt 4 miljoen en er komt nog wat bovenop. We gaan rekenen met het aantal mogelijke 
eenheden, dan kom je uit op bedragen wat absoluut geen sociale woningbouw meer is. U gaat daar 
wel mee akkoord. Wat is uw alternatief? 
 
De VOORZITTER: Ik constateer, ik constateer, mevrouw Oudhof... 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik ga verder. 
 
De VOORZITTER: Ja. Dat is een ontzettend goed voorstel. 
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Mevrouw OUDHOF: Want ten eerste weet meneer Schijvenaars nog helemaal niet wat ik ga vertellen, 
dus misschien kan hij eerst eens gaan luisteren. Nou mijn laatste zin, ook zien wij herinrichting van 
deze fraai, van dit toch niet fraaie bedrijfsterreintje in een nieuwe toekomstige woonwijk toch als kans. 
De SP beseft ook dat het nu kopen is of anders misschien wel nooit meer of pas over 10 jaar als de 
huren aflopen. Snelle besluitvorming is hierin nu van groot belang. Als we nu tot aankoop overgaan en 
het gebied herinrichten kan het extra kansen bieden voor de belangstelling en de aantrekkelijkheid 
voor waar we als raad ook al eerder een akkoord op hebben gegeven, namelijk het vernieuwde en 
naar ons idee reële plan Stadsoevers waarin gefaseerd, gemêleerd en kleinschalig gebouwd gaat 
worden. Dit zijn allemaal positieve overwegingen om in te stemmen met deze aankoop. Toch, 
voorzitter, het gaat hier om een niet mis te verstaan bedrag van 2,6 miljoen en dan hebben we het nog 
niet over de sloop- en saneringskosten en andere bijkomende kosten. We hebben als raad de taak om 
te kijken of deze aankoop verantwoord is. De wethouder heeft in het raadsvoorstel ook de financiële 
aspecten en de consequenties aangegeven. De kosten worden voorlopig ten laste gebracht van de 
Algemene Reserves en de Bestemmingsreserve Vastgoed. De SP wil van de wethouder nog eens 
goed horen welke mogelijkheden het college ziet om deze investeringen voor 2,6 miljoen met daarop 
nog eens allerlei bijkomende kosten terug te gaan verdienen. De SP beseft dat dit natuurlijk altijd 
lastig blijft omdat het afhankelijk is van allerlei onzekere factoren maar toch horen wij graag vooraf van 
de wethouder hoe hij dit ziet. Dan, wat kunnen wij als raad doen om dit plan dan wel verder tot uitvoer 
te brengen? Maar ook als raad zoveel mogelijk de vinger aan de pols te houden. Het verwerven van 
de panden is natuurlijk één. Maar dan volgt er een tweede stap. De SP vraagt dan ook aan het college 
zo spoedig mogelijk liefst nog dit jaar met een plan te komen, inclusief een zelfstandige 
grondexploitatie wat zij willen gaan doen met deze aankoop. Zo houden wij als raad zicht op het 
verkoop en de vinger aan de pols bij deze aankoop en kunnen wij als raad meebeslissen hoe deze 
aankopen verder uitgewerkt worden. Graag hoor ik hierop een reactie ook van de andere fracties en 
de wethouder. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar meneer Yap van de fractie van de Partij 
van de Arbeid.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter. Bijzonder de vorige spreker van de SP, ik denk, dat dat geluid vrij nieuw 
is de onder de heer Den Hartog was dat nog ondenkbaar als het ging om dit soort plannen en dat de 
SP daar positief tegenover stond, maar goed. Voor de PvdA dat wilde u vanavond denk ik ook wel 
horen hoe wij er tegenaan kijken in het kader van de meningsvorming, want dat doen we in ieder 
geval in onze eerste termijn. Nou, we hebben onlangs met de Gedeputeerde in Brabant de 
Statenfractie en ook wethouder Theunis en wethouder Lok, dank daarvoor nog, een toer gemaakt 
door het gebied. We zijn begonnen op de bekende Passerelle en we zijn toen eigenlijk via het RBC-
stadion uitgekomen in het gebied waar we nu iets over moeten vinden, de Oostelijke Havendijk 12 en 
13. Ja, als je als zesde spreker komt zijn er al een aantal punten genoemd door diverse fracties. En 
eigenlijk heeft het CDA de heer Van Ginderen al veel gezegd wat voor ons in ieder geval ook een 
vraagteken is en waar ik, waar wij als fractie zeer benieuwd zijn wat de antwoorden daarop zijn en ook 
in die zin de overtuiging die de wethouder kan geven om in te stemmen met dit raadsvoorstel. Een 
paar punten van belang nog. De taxateur zegt oost schoonvegen. Onze vraag is en dan, wat bedoelt 
hij daarmee? Want de taxateur weet ook dat we nog een Van Gilse-fabriek hebben die daar in ieder 
geval niet weggaat en dat we dus niet zomaar kunnen schoonvegen. Dus wellicht kan de wethouder 
daar nog op ingaan. Veel partijen hebben het al genoemd de financiering. Als fractie moeten we vaak 
hard werken om een paar ton beschikbaar te krijgen voor extra investeringen om bijvoorbeeld de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken. Nu ligt er een veel grotere vraag aan deze gemeenteraad zonder 
concreet plan. De heer Van Ginderen gaf aan hopelijk komt dat dan zo snel mogelijk richting raad. 
Nou, om daarbij aan te sluiten daar horen wij ook uiteraard graag van de wethouder van of hij daar al 
iets van een inkijk in heeft. Ja, verder viel op ook de spoedeisendheid we hebben ook die brief gehad 
van een mogelijk hurende partij voor één pand. Ik vraag me af, onze fractie vraagt zich af  is er 
ontwikkeling denkbaar vanuit gemeenteperspectief in de komende tien jaren, want dan zou u als 
gemeente wellicht ook zelf een constructie kunnen bedenken natuurlijk met deze geïnteresseerde 
partij om het desbetreffende pand te laten huren met, met bepaalde voorwaarden uiteraard. Dus 
wellicht kan de wethouder daar ook nog iets over zeggen, want ik ben, onze fractie is het er wel mee 
eens dat als je het in ieder geval met een bepaald plan in eigen bezit hebt, in eigendom hebt dan sta 
je natuurlijk sterker dan als je afhankelijk bent van een andere partij die ja die dan natuurlijk de 
interesse van de gemeente kent. Ja, voorzitter, tot slot u was ook mee op stap dus met Gedeputeerde 
van de Provincie. Gaat, gaat u die daar ook nog in de toekomstige ontwikkeling weer erbij betrekken, 
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omdat de Provincie met name voor dit soort gebieden bedrijventerreinen, nieuwe stadsontwikkeling, 
ook kijkt naar ideeën rondom campussen en werklocaties. Misschien kunt u daar ook iets over 
zeggen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk nog naar u raad of iemand zich nog wil melden 
voor de eerste termijn. Ik heb dat niet geïnventariseerd maar het zou kunnen dat dat alsnog gebeurt. 
Dat is… Nee, meneer… Dat is niet het geval. Dan is van de zijde van het college de eerste termijn het 
antwoord aan wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst de eerste en mogelijk ook belangrijkste 
vraag beantwoorden. Is dit een strategische aankoop? Ja, natuurlijk dat dat ook in de vastgoedkaders 
hebben we ook vastgelegd bij voorkeur wanneer aankopen alleen maar strategische aankopen. Eens 
met de heer Van Ginderen als ik kijk naar het raadsvoorstel dat had wel wat duidelijker aan de 
bovenkant mogen staan dat dit echt een strategische aankoop betreft. Ik merk wel aan, aan u 
raadsleden, voorzitter, ook dat dilemma. Dat dilemma waar ik tot voor kort eigenlijk kort geleden ook 
voor stond, namelijk het dilemma dat wij natuurlijk als gemeente graag en eigenlijk op dat 
ontwikkelingsgebied regie moeten hebben en willen hebben. En dat zie je er valt in dat gebied nog het 
één en ander te doen. U weet uit eerdere beraadslagingen kan me nog herinneren ook de Nieuwe 
Democraten die wel eens hebben gewezen van zou u dat nou eens niet eens een keertje gaan kopen 
op de Oostelijke Havendijk. Uiteraard maar met aankopen moet je strategisch wachten, moet je kijken 
als iets leegstaat en het wordt niet gebruikt en men krijgt dat niet verkocht is het verstandig, hoe 
gemeen het ook klinkt, om lekker  te gaan zitten wachten tot jij aan zet bent om de move te maken en 
dan gewoon een financieel voordeel uit te halen. Wat dat betreft moet ik erkennen enigszins onprettig 
verrast toen wij geluiden kregen van een initiatief op de locatie WNL-staal dat was van belang, is toch 
een alarmering waar ik toch even iets had van wat is er aan de hand. Wordt hier blufpoker gespeeld? 
Speelt de eigenaar met een mogelijke suggestie van huurder, wil die dat uit, gaat hij ons onder druk 
zetten. Dat is het strategisch spel wat er dan een beetje een pokerspel gespeeld gaat toch worden. 
Toen we toch langzaamaan ontdekten en overigens was ik ook oprecht blij eigenlijk gisteren met de 
brief van de potentiele huurder, die eigenlijk ook bevestigt u weet hem, zeer, zeer serieuze 
belangstelling om het pand te gaan huren en in gebruik te gaan nemen. En dan sta je voor een 
dilemma. Ik vond het ook een beetje een duivels dilemma, wat ga je nou doen. Daar waar wij altijd in 
gedachten hadden, natuurlijk voor de gebiedsontwikkeling moeten wij die overkant gaan verwerven en 
tot ontwikkeling brengen. Zeker als woningbouw aan de overkant tot ontwikkeling komt dan is dat van 
groot belang, maar nogmaals ik had daar liever regie op gehouden en een stukje tijd gecreëerd van 
om die aankoop uit te stellen. Wat ga je dan doen? Nu handelen is dat verstandig? Ga je dat doen. Is 
het verantwoord? Nogmaals ook een flinke discussie in het college. Collega’s raadplegen hoe moet ik 
er tegenover staan. Hoe moet ik dit gaan doen. En ook inderdaad er ook wel een paar nachtjes 
wakker van liggen om moet ik dit wel gaan doen. Uiteindelijk toch een knoop doorgehakt van ja dat 
moeten we gaan doen. Spoedeisend ja of nee? Absoluut spoedeisend. Je ziet ook aan de brief dat de 
huurder zeer geïnteresseerd is dat ook de eigenaar op het punt staat om een huurcontract af te sluiten 
en niet gaat wachten. Als ik even kijk heb meer informatie gehad over de huursom die wordt bereikt 
dan zit daar een huurwaarde over tien jaar, een waarde in van  1,7 – 1,8 miljoen. Wij kopen voor 1,5 
ten opzicht van wat hij zou kunnen krijgen is dat veel minder. Gelukkig hebben we de eigenaar weten 
te overtuigen met die aankoopsom. Hij heeft nu zijn aankoopsom terug en het risico van de huur niet. 
Wat dat betreft financieel verantwoord? Jazeker. Maar financieel verantwoord ook is het financieel 
verantwoord in de zin gaan wij dat ook terugverdienen? Is het een bak met geld om eruit te gooien wat 
wij niet meer terugverdienen. Dat is inderdaad ook een terechte kritiek. We hebben nog geen plan, 
nog geen vastgestelde kaders, nog geen grondexploitatie. Die moet er dus gaan komen. En natuurlijk 
ook, ik snap het wel dat u raad ook zegt van daar gaan we dus niet lang mee wachten. Hier ook de 
toezegging dat uiterlijk in het najaar dit jaar er een plan moet liggen met kaders vastgesteld door de 
raad en een grondexploitatie. Een grondexploitatie die ertoe moet leiden dat inderdaad een 
financieringstechniek, laat ik daar helder op zijn er staat een omissie in de raadsvoorstel, de eerste vijf 
jaar uit de Bestemmingsreserve Vastgoed niet uit de Algemene Reserve dat was ook een vraag. Maar 
als we die vijf jaar kunnen gaan beperken tot één of twee jaar dan is dat winst. Dan gaan we 
inderdaad die som, want mevrouw, meneer Yap heeft gelijk ja het gaat wel ergens om. Het gaat niet 
om kleingeld, dat moeten we ook beperken. Dat is een dilemma en dat erkennen wij ook. Heel 
duidelijk ook, het is nu handelen of wat gaat er, wat gaat er dan gebeuren van. Dus nogmaals plan, 
grondexploitatie uiterlijk na een jaar moet dat gewoon bij u raad liggen. Dan even de contouren van 
dat… 
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De VOORZITTER: Ja, even… De heer Schijvenaars, interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Gegeven uw dilemma’s wat ik heel goed begrijp. U 
verwacht dus dat er voldoende kan worden terugverdiend. Heeft u een idee met wat voor soort 
ontwikkelingen u dan al dat geld gaat terugverdienen? 
 
De heer THEUNIS: Jazeker. Het bijzondere is natuurlijk dat wij in de hele ontwikkeling van het gebied 
die oostelijke kan in de contouren al meenemen. Daar zijn we natuurlijk al mee bezig. Alleen dat is 
aan die oostkant is een beetje geheim. We houden dat nog even tegen de borst. Want dan moet ik 
ook, dat gaat ook het antwoord op gescheiden raadsvoorstellen. Het betoog van de heer Van 
Ginderen zeer juist en dat is de spijker op de kop. Zodra je bij aankopen kenbaar maakt wat je daar 
van plan bent om te gaan doen, dat is ook het splitsen, want als wij hier het raadsvoorstel om WNL- 
staal aan te kopen en ik had uw vraag beantwoord wat zijn de plannen ik ga daar woningbouwen. Dan 
kunt u er gif op nemen dat de andere locatie TPG die jongens zitten op goud want die gaan gewoon 
zeggen van nou die komen wel die jongens. Heel simpel en zo werkt dat in de markt. Niet doen. 
 
De VOORZITTER: Even, even… 
 
De heer THEUNIS: Qua mogelijkheid om geld terug te winnen, dat gaat dus in een plan 
grondexploitatie. Natuurlijk is een projectontwikkelaars hebben al eerder aangegeven het gebied is 
aantrekkelijk, Stadsoevers, doe wat aan die overkant. En men ziet ook mogelijkheden aan die 
waterkant, westelijke kant en oostelijke kant woningbouw. Je krijgt een fantastische watercorridor dus 
ook aan die kant zeker voor de helft om daar woningbouw te realiseren. Niet grondgebonden 
woninkjes want die rekenmethode van de heer Schijvenaars klopt gewoon niet. Als je uitgaat 
grondgebonden woningen dan is er iets van te zeggen, als je tegen de waterkant wat meer gestapeld 
wat ook in het plan staat, want Stadsoevers bestaat niet alleen uit grondgebonden woningen als u dat 
naleest. Daar is wel degelijk met een zekere hoeveelheid gestapelde bouw rekening gehouden. Dan 
ben ik ook… 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. Ja. Interruptie de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De wethouder zegt van als je dat gaat splitsen dan krijg je straks 
speculatie. Maar mijn informatie klopt toch dat er met één partij in ieder geval ook is afgesproken dat 
als ze binnen vijf jaar woningbouw gaat komen dat zij dan meegaan delen in de winst. Ik bedoel dat is 
toch gewoon daarmee toch ook verdisconteerd in de prijzen. Dat argument dat snijdt dan toch geen 
hout. 
 
De heer THEUNIS: Nee, helemaal niet. Wij hebben juist inderdaad en nu gaat het erom afhankelijk 
van de ontwikkeling want het is heel leuk wat u zegt natuurlijk, als u dat argument zegt bevestigt u 
eigenlijk ben daar voorzichtig in, want dan zegt u spreekt u tegen dat we winst gaan maken.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, nee. 
 
De heer THEUNIS: Ik bestrijd dat, ik was niet,  als wij uit de kosten komen dan vind ik dat prima. Dan 
is er van winstdeling geen sprake maar tegenovergesteld is wel waar als wij die afspraak niet hadden 
gemaakt, open hadden liggen dan was die prijsopdrijving wel degelijk een punt geweest. Vandaar dat 
je ook die gecombineerde koop moet doen. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje, want anders wordt het...  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de redenering klopt niet. Er is een bepaalde prijs 
overeengekomen in dit geval met, volgens mij is dat perceel 13. Dat is een prijs geweest gebaseerd 
op  taxatierapporten met alle plussen en minnen. Maar daarbij is ook gewoon bij de 
prijsonderhandelingen zo is mij verzekerd door de persoon die het allemaal heeft gedaan aan de 
verkoopzijde, is gewoon verzekerd dat er een beding is gesloten met de gemeente dat mocht er 
binnen vijf jaar alsnog serieuze woningbouw gaan komen binnen die omgeving dat zij dan van de 
meeropbrengsten mee gaan delen.  
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De heer THEUNIS: Ja klopt toch, dan gaan ze delen in de helft en anders hebben ze het totaal dan 
heb je toch altijd winst op de helft.  
 
De VOORZITTER: Goed, hier laten we het bij. 
 
De heer THEUNIS: Voor mij duidelijk, dus ik ga verder. 
 
De VOORZITTER: De wethouder vervolgt zijn betoog. 
 
De heer THEUNIS: De vraag over sanerings- en sloopkosten. We hebben degelijk onderzoek wat dat 
betreft ook de huurder wees dat heel duidelijk aan en de bevestiging van zijn kant de gemeente is 
goed op de hoogte van de vervuiling. Dat zegt hij zelf dat klopt ook. We hebben door de 
Omgevingsdienst ook onderzoek laten doen indicatief onderzoek naar de wijze van vervuiling dat we 
daar een redelijk goed beeld op hebben. Hetzelfde geldt voor de sloopkosten. Moet toch bestrijden als 
je kijkt de berekening van de 4 miljoen die klopt. Waar die 6 miljoen vandaan komt dat weet ik niet 
maar ik baseer me gewoon op 4 miljoen wat een hele goede berekening is. Even een klein 
rekensommetje, voorzitter, maar heel snel. 21.000 vierkante meter ik heb ook duidelijk aangegeven 
ook met dank aan meneer Schijvenaars voor die vragen, want daarmee konden we eigenlijk goed de 
gegevens kwijt die behandeling in u raad wel mogelijk maakt, bedankt daarvoor. 21.000 vierkante 
meter 70% bebouwd dat is een lage norm, 14.000-15.000 vierkante meter. Als u dat deelt door 4 
miljoen zit je aan 266 euro verkoopbare kavels met gestapelde bouw. Is dat op zich redelijk 
acceptabel wat je kunt gaan ontwikkelen. Even, ik heb al gezegd over de kosten… 
 
De VOORZITTER: Ja. De heer Schijvenaars nog en daarna de heer Van Ginderen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik doe nog maar even één poging. Als het gaat zeg maar 
over even basale feitenkennis. De wethouder komt tot zijn 4 miljoen op basis van de aankoopwaarde 
en de sloopkosten en de saneringskosten en dergelijke maar waar zitten dan de kosten voor de 
makelaar, de architect, de ontwikkelaar. Waar zit de btw überhaupt? 
 
De VOORZITTER: Oké, de wethouder en daarna de heer Van Ginderen.  
 
De heer THEUNIS: Ja, maar even voor de helderheid en dan moet u iets weten van grondverkoop en 
grondexploitatie. Ik bereken aan mijn kant de kosten die leiden tot een prijs per vierkante meter, die 
verkoop ik vervolgens de koper die gaat bouwen. Die huurt een architect en heel die dingen, dat neem 
je toch niet mee in je grondprijs. U heeft toch wel eens een grond exploitatie bekeken? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar, voorzitter, dat is de discussie niet. De discussie is hoeveel moet 
er uiteindelijke koper gaan ophoesten en wat u doet met uw 4 miljoen is gewoon de mensen een 
beetje, beetje in de waan laten dat het allemaal wel meevalt. Maar de koper, de uiteindelijke koper die 
moet en die 4 miljoen ophoesten plus de makelaar en de architect en uiteindelijk ook de btw. En dat 
maakt dus die 6 miljoen, dat is het echte verhaal. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, een laatste poging. Het is verbijsterend dat, dat men niet weet hoe 
een grondexploitatie. Lees dan een grondexploitatie hoe wij komen door u vastgesteld door u raad, 
door de heer Schijvenaars zelf hoe wij kosten berekenen.  
 
De VOORZITTER: Nee, echt niet, nee dit, dit, dat concludeert u maar in de tweede termijn en in het 
stemmingsgedrag maar voor nu is dit voldoende gewisseld. De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, dank u, voorzitter. Ja, excuus ik ga even een paar regels terug in het 
betoog van de wethouder. De wethouder sprak over de sanering, de saneringskosten en de 
Omgevingsdienst. Begrijp ik het goed, even voor de beeldvorming, in vraag 8 van de vervolgvragen 
van de Nieuwe Democraten gaf u aan saneringskosten 300.000 euro. Is die 300.000 euro is dus 
onderbouwd door een rapport van de Omgevingsdienst. Begrijp ik dat goed, wethouder? 
Ik zie de wethouder knikken. 
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De heer THEUNIS: Ja, door een indicatief onderzoek van de Omgevingsdienst. Klopt. Jazeker. 
Dan heb ik nog een paar zaken eens kijken de VLP over de ik dacht de 7,5 ton. Inderdaad juist 
gezien, inderdaad er staat in ons raadsvoorstel Algemene Reserve 7,5 ton de eerst vijf jaren komen 
uit de Bestemmingsreserve Vastgoed. Overigens hoop met de grondexploitatie dat te beperken als wij 
snel met de grondexploitatie en daar binnen de kosten om dat daar binnen te krijgen. Niets via de 
raadsvoorstel, heb ik al aangegeven. Dan kijk ik de Lijst Verhoeven, de graffiti loods ja inderdaad 
maar ga daar met die jongens gewoon en die kan ik per maand opzeggen, als het nodig is dan wordt 
het gesloopt. Dat weten zij ook. Wat dat betreft ook ik vind het fantastisch wat daar allemaal gebeurt 
qua kunstuitingen, maar als het noodzakelijk is ook voor het uiterlijk van het gebied dan gaat die 
gewoon tegen de vlakte. Visie op gebied wat de heer Verhoeven al vroeg dat zit, dat heb ik ook al 
toegezegd dat moet er uiteindelijk in het najaar komen want daar hebben we ook de contouren al van. 
Tot slot, ja Partij van de Arbeid dat is uitermate interessant dat punt want ik ben ook aanwezig 
geweest. Ik vond het buitengewoon boeiend met de rondgang van de gedeputeerde ook in het 
Stadsoeversgebied waar wij aandachtig hebben stilgestaan bij het gebied van het oostelijk 
havengebied. En laat ik maar wat zeggen, dat had inderdaad ook een bedoeling dat wij kennisnamen 
van het gebied en uiteindelijk ook hebben gewezen op mogelijke ontwikkeling aan de oostelijke kant 
en dat de ontwikkelingen aan de oostelijke kant in aanmerking zouden kunnen komen met een 
ontwikkeling voor de nieuwe subsidieregeling die eraan komt van de Provincie. Dus wat dat betreft 
vond ik het ook niet alleen zeer aardig maar was het ook zeer welkom om met de Partij van de Arbeid 
toer om dat mee te mogen maken. Tot slot de Van Gilse-fabriek, daar alle duidelijkheid over tenslotte 
daarna nog tot slot een vraagje. De Van Gilse-fabriek hebben wij in het nieuwe Kaderplan en dat heeft 
geleid tot buitengewoon goede gesprekken met Cosun de grote baas van de Van Gilse-fabriek. De 
Van Gilse-fabriek heeft een goede plek in dat gebied. Het is bijna industrieel erfgoed, heeft ertoe 
geleid de goede gesprekken dat Cosun de Van Gilse-fabriek ook meedoet aan de ontwikkeling als ik 
kijk naar de geluidcontouren, daar werkt men in mee. De omlegging van het vrachtverkeer ten 
opzichte van het Kellebeek College en een investering van 4 tot 5 miljoen in een fabriek. Als u gaat 
kijken dan ziet u ook de mooie ontwikkeling in de Industriestraat, de renovatie is klaar aan de 
Oostelijke Havendijk kant staat volledig in de steigers, het is een fabriek in dat gebied wat een plek 
heeft een historische plek en ontwikkelaar hebben daar geen enkele moeite mee dat daar een, dat 
bedrijf gevestigd is. En uiteraard ook een bijzonder interessante vraag van de heer Yap en dat is 
natuurlijk een aardige. Ja, dat weet ik nog niet. Ja, die huurder die wil daar gaan zitten. Ja dat is 
natuurlijk want wij kopen wat, is het inderdaad mogelijk dat we inderdaad voor de komende paar jaar 
dat het leegstaat of die huurder of en andere huurder verleiden om daar gebruik van de maken. Want 
laat dat duidelijk zijn ik ga niet fantaseren over inkomsten hebben wij niet meegerekend maar als wij 
met tijdelijke verhuur wat inkomsten genereren dan winnen we ook weer een beetje terug van die 
anderhalve ton per jaar.  
 
De VOORZITTER: Nog de heer Schijvenaars een vraagje aan de wethouder? En dan ga ik naar de 
tweede termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de betrokken huurder dat is inderdaad Biskop Transport 
maar die heeft in de onderhandelingen wel heel duidelijk gemeld dat er een forse investering nodig is 
om in dat pand zijn activiteit te kunnen gaan ontwikkelen. Dan praat je over forse investeringen. Op 
basis daarvan werd vervolgens gesproken over dan moeten we misschien een huurcontract gaan 
afsluiten van tien jaar om dat überhaupt te kunnen gaan terugverdienen. Begrijp ik het nou goed van 
de wethouder dat hij zegt wij zijn bereid om te gaan onderhandelen met in dit geval Biskop Transport 
en we zijn ook bereid om dan daar zeg maar heel veel extra geld te gaan investeren om het überhaupt 
nog terug te verdienen. Is dat een beetje de logica van het college op dit moment? 
 
De heer THEUNIS: Ja, dat weet ik niet. Ik heb gister pas de brief gezien en gister weet ik pas wie dat 
daar gaat huren. En ik ken hem niet. Ik heb hem ook verder niet gesproken. Ik weet niet wat de 
plannen zijn, dus ik kan daar ook geen antwoord op geven.  
 
De heer SCHIJVENAARS: … Formuleren, voorzitter, bent u bereid om vele tonnen te gaan investeren 
om het pand überhaupt geschikt te maken voor verhuur. 
 
De heer THEUNIS: Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat weet ik nou toch niet, dan moet ik 
toch eerst met zo iemand rond tafel gaan zitten.  
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De VOORZITTER: Dit is het antwoord. Ja. Goed. Ik ga naar de tweede termijn van de zijde van u raad 
en ik kijk even naar de fracties die in de eerste termijn niet het woord hebben gevoerd of zij dat nu wel 
wensen. Ik zie niemand zijn of haar vinger opsteken. Dan loop ik even de sprekers na in de eerste 
termijn of zij een tweede termijn wensen. De heer Van Ginderen. Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Dank aan de collega’s en de wethouder voor het 
debat en de antwoorden. Het laat zien dat we als Roosendaalse raad best in staat zijn om waar nodig 
en laten we hopen bij uitzondering meningsvorming en besluitvorming te combineren. Het belang van 
een strategische aankoop is vanavond voor het CDA nog eens onderstreept. Is de aankoop 
verantwoord? Wij denken uiteindelijk van wel. Voor ons is regie pakken in dit gebied het meest 
essentieel om hiermee in te stemmen naast uiteraard de antwoorden die wij hebben mogen 
ontvangen van de wethouder. Dat de visie op ruimtelijk kader en de grondexploitatie in het najaar 
komt heeft ons nog een extra setje gegeven. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer de heer Van Ginderen. Ik ga naar de heer Brouwers. Behoefte aan… 
Geen tweede termijn? De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, voorstellen die ergens over gaan van 2,6 miljoen oplopend 
tot 6 miljoen dat doen we even snel, op één avondje een beetje meningsvorming, een beetje mekaar 
in de ogen kijken en hoppa we geven weer 6 miljoen uit. Althans we gaan de verplichting aan zonder 
enig plan, dat is wat we doen. En hoeveel geld is dat eigenlijk niet om bijvoorbeeld scheve 
stoeptegeltjes recht te leggen of om wat extra’s te doen voor armoede. Of om inderdaad extra te 
investeren in sociale woningbouw. Waar heeft Roosendaal behoefte aan? Gaan we weer opnieuw een 
heel circus optuigen waar we hopelijk bij Stadsoevers 1 toch van geleerd hadden? Eerst plannen, 
eerst nadenken, eerst marktvraag en dan gaan kijken wat je moet gaan ontwikkelen. En we doen weer 
precies hetzelfde. We gaan weer een hoop geld uitgeven, we gaan weer elkaar in de ogen kijken van 
we hebben er vertrouwen in. Ik weet nog zo goed vele jaren geleden, ik was de enige die tegen 
Stadsoevers 1.0 was. En ik hoor nog mensen van de CDA-fractie roepen “begint u nou weer het is 
een prachtig plan u moet erin geloven”. En na een jaar of zes uiteindelijk moest iedereen toch wel 
erkennen dat de Nieuwe Democraten wel een goede analyse hadden gemaakt. En we zouden het 
verschrikkelijk vinden, voorzitter, als we weer gelijk gaan krijgen over zoveel jaren. We stellen maar 
vast en we kunnen het alleen maar duiden, voorzitter, er is geen spoedeisendheid, er is geen plan, er 
is geen strategie. Er zijn wel afspraken over die dubbele stevige bomenrij zodat het uitzicht mooi is, er 
zijn afspraken voor een goede ontsluiting. Maar, voorzitter, hoe bestaat het dat met name een SP-
fractie zonder kritiek echt een voorstel gaat steunen van zoveel miljoenen juist voor hun kiezers die 
dat uiteindelijk ook moeten gaan ophoesten.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap, interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Onbestaanbaar. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp uit de woorden van de heer Schijvenaars dat hij best 
kan leven met meningsvorming en besluitvorming op één avond, want het blijkt dat de Nieuwe 
Democraten tegen zijn. Maar met welk doel had u dat dan aan het begin van de avond door het in 
normale 3-fase of uitstel te vragen voor dit voorstel, dat, ja dat vraagt onze fractie nu al af omdat u 
keihard tegen bent. U geeft geen randvoorwaarde om aan te geven waarom er wellicht er door uw 
fractie nog beter moet worden nagedacht of u wellicht toch kan worden overtuigd om in te stemmen 
met dit voorstel.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, kijk, voorzitter uitstekende vraag van de Partij van de Arbeid-fractie. 
Wat je moet vaststellen is dat de behandeling van dit voorstel of je nou voor of tegen bent dat wordt 
nu in een soort snelkookpan wordt dat gepropt en we moeten het er maar mee doen. En uiteindelijk 
zijn meerdere fracties kritisch ze vragen ook om aanvullende plannen, onderbouwing, enzovoorts. En 
vervolgens gebeurt wat in deze raad al vele jaren gebeurt de wethouder staat op en zegt beste raad 
vertrouw me maar. Komt goed. En de raad zegt van oké dan zal het wel. Zonder dat je echt de 
informatie goed duidt. Natuurlijk zijn we blij met de complimenten dat onze vragen hebben geholpen, 
maar het gaat ook om het serieus met elkaar het debat voeren van waarom dan. En op uw vraag van 
wat is uw alternatief, ons alternatief is om juist Stadsoevers 1, 2.0 om dat een goede kans te geven. 
Zet daarop in, ga die blokontwikkeling handen en voeten geven langs die Noordweg, ga het lekker 
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ontwikkelen en kijk hoe de markt daarop reageert. En als die inderdaad zoals wij ook denken en 
hopen dat het gaat dan komt vanzelf de overzijde wel in beeld, maar het is nu een omgekeerde weg.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap, nog eentje. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, begrijp ik maar de kritiek over Stadsoevers 1 was juist dat we zo 
afhankelijk waren van externen, dat we dus zelf niet de regie konden houden. Nu pak je die wel, 
volgens de woorden van de wethouder. Nu kan je daarmee wel bepalen wat je daarmee doet. Vindt u 
dat dan geen verstandige oplossing om daar nu al op voor te sorteren, want we weten niet hoe over 
een paar jaar hoe het dan weer staat met die panden. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de vraag is hebben wij voldoende regie. En het antwoord is ja. 
Dat hebben wij, we hebben daar strategische posities, we hebben daar een bestemmingsplan liggen 
aan de ene zijde en straks ook aan de overzijde. We hebben een aantal zaken gewoon ingevuld, dus 
de regie die hebben wij. Het feit dat je die twee panden nodig hebt om regie te hebben is natuurlijk 
gewoon een rare redenering. Alsof het daarvan afhangt. Kandijfabriek bestaat, Konings Staal bestaat 
ook nou ja dat PTT-post gebouwtje ja dat verdwijnt vanzelf wel. Dus het gaat de facto alleen maar 
over het in bezig krijgen van Konings Staal, daar gaat het eigenlijk over en wat ga je ermee doen? 
 
De VOORZITTER: U kunt uw betoog vervolgen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik had natuurlijk vanavond graag meer debat gezien maar ik 
moet ook gewoon iedere keer vaststellen dat dat in deze raad nooit lukt. En dat is heel spijtig want het 
is toch het toppunt van monisme wat je hier nog steeds aantreft. Ik had als slotzin had ik 
opgeschreven een zin die door de inspreker is uitgesproken. En u gaat misschien weer denken van 
ach die inspreker van Ton Schijvenaars, nou meneer Klaasen en wij ik kennen elkaar gewoon niet. 
We hebben ook nooit contact gehad met elkaar. Maar zijn slotzin “zint eer gij begint” is wel een hele 
mooie passende uitspraak in deze en ik zou het verschrikkelijk vinden, voorzitter om over zes jaar hier 
te moeten inspreken en dan u te moeten vertellen dat u met elkaar besloten heeft om zes miljoen 
weer het putje in te laten stromen. Dat is pas erg. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel meneer Schijvenaars. De heer Verhoeven behoefte aan een 
tweede termijn? Nee? Mevrouw Oudhof? Niet?  De heer Yap, behoefte aan een tweede termijn? Dat 
is het geval. Ja.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, een lastige afweging. De wethouder gaf dat eigenlijk in zijn eigen betoog 
ook al aan dat het voor het college ook geen makkelijke afweging is om te komen tot dit raadsvoorstel. 
Laat het helder zijn dat de PvdA ook begrijpt wat de motivatie en strategische keuze is door het pand 
aan te kopen. Maar om antwoord te geven op de Nieuwe Democraten, onze fractie heeft zeker 
geleerd ook van Stadsoevers 1. We hebben niet voor niets een bureau Necker van Naem onderzoek 
laten doen naar heel die besluitvorming. Daar is ook gekeken naar de aanbevelingen voor de 
toekomst. Hoe ga je nou om met dit soort projecten. En daar viel ons nog een aantal punten op. Kun 
je als gemeente en daar valt onze raad natuurlijk ook over, de kritische succesfactoren, 
succesfactoren voldoende beïnvloeden? Je zou zeggen dit raadsvoorstel wel, want je pakt die regie in 
die zin ook op dit gedeelte van, van Stadsoevers. Nou, de risico’s de kanttekeningen zijn geschetst 
door de wethouder net in zijn beantwoording. Hij noemt het een duivels dilemma. Maar twee 
belangrijke punten doen ons nog wel wat twijfelen. Je hebt de informatievoorziening, ja die blijkt nog 
niet compleet te zijn. In het najaar komt daar meer over, de heer Van Ginderen was daar toch wel 
stellig in dat hij dat graag zo spoedig mogelijk ziet. Maar ja die is er dus nog niet en we gaan wel iets 
doen. We gaan geld uitgeven zonder nog een concreet plan. En de belangrijkste aanbeveling was 
eigenlijk verbeter ook als gemeenteraad de kaders voor de wijze waarop je grote projecten wenst te 
sturen. Volgens mij is dit zo’n groot project Stadsoevers. We hebben daar keurig een ruimtelijk 
raamwerk voor vastgesteld maar juist voor dit gedeelte werd er in beginsel gezegd een dubbele 
bomenrij meen ik, een promenade, industrieel karakter bewaren met die Van Gilse-fabriek en de 
panden, over de panden die nu ter discussie staan werd niet gesproken. Dus ja, u begrijpt voorzitter, 
daar wringt het wel voor ons als fractie om nu het voordeel van de twijfel te geven en wel of niet in te 
stemmen met het raadsvoorstel. Soms zou je zeggen daar heb je een weekje langer de tijd voor nodig 
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of wellicht de meivakantie. Nu wordt gevraagd om dat, want normaal gesproken heb je een 
Commissie daarover. Nu wordt toch gevraagd om daar al iets over te vinden. Voorzitter, lastig. We 
gaan daar nog even over nadenken. 
 
De VOORZITTER: We gaan het meemaken. O meneer Van Ginderen nog een vraagje aan de heer 
Yap. Ja. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik, de heer Yap heeft natuurlijk uit ons betoog wel begrepen dat wij er al uit 
zijn. En ik begrijp dat de PvdA-fractie nog niet zover is, Maar ik wil de heer Yap daar wel een vraag 
over stellen. Waarom neemt u niet even vijf minuten schorsing daarvoor, overlegt u even en komt u 
dan terug? 
 
De heer YAP: Wellicht kan dat helpen, maar ik denk dat onze fractie daar direct voordat de 
stemmingen plaatsvinden waarschijnlijk wel uitkomt. 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Yap heeft helemaal schorsingen nodig. De heer Schijvenaars wel? Eén 
vraagje aan de heer Yap. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik heb ook geen schorsing nodig. 
 
De VOORZITTER: Nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik heb namelijk geen argumenten gehoord om mijn opvattingen te wijzigen, 
voorzitter, dus dan is het heel eenvouding. De Partij van de Arbeid-fractie heeft bij de plannen van de 
binnenstad waren zij meen ik de enige fractie die hebben tegengestemd bij het voteren van die zoveel 
miljoenen voor die nieuwe steentjes op de Markt die worden omgedraaid. U heeft ook een keer een 
plan ingediend voor werk, werk, werk nou dan heeft u ook behoefte aan nogal wat middelen. Als je 
nou voor u de afweging maakt tussen deze drie opties waar geeft u dan die miljoenen aan uit. 
 
De heer YAP: Ja, I don’t compare apples with pears zou Louis van Gaal zeggen, ja dat is niet te 
vergelijken meneer Schijvenaars. Want, voorzitter, de plannen van de Nieuwe Markt steunen we niet, 
omdat we twijfelen aan het doel. We hebben gezegd daar willen we meer economische winst uithalen 
voor zo’n binnenstad. Nou met een paar steentjes, een paar steentjes van 3 miljoen euro dat is niet 
onze keuze. Nou de plannen voor werk, werk, werk zeer van belang het voorstel bestaat ook nog 
steeds en we hopen daar nog steeds u als gemeenteraad te kunnen overtuigen om daar in ieder geval 
geld voor vrij te maken. Ja, dit, dit is natuurlijk een heel, je kunt dat niet met elkaar vergelijken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar dan even de slotvragen dan gerelateerd aan werk, werk, werk. 
Met dit voorstel zal dus Biskop Transport daar in ieder geval geen werk gaan brengen. 
 
De heer YAP: Voorzitter, u heeft ook de suggestie van onze fractie in eerste termijn gehoord van 
probeer, stel dat wij dit raadsvoorstel steunen u zult dat direct zien of we dat gaan doen, dan kun je 
als gemeente natuurlijk als eigenaar ook een deal maken met iemand die daar wil huren. Of dat 
Biskop is, weet je meneer Schijvenaars, voorzitter, die kan hopelijk ook op andere locaties huren, of 
op die locatie. Ja goed. 
 
De VOORZITTER: So you know this is his answer.  
 
De heer YAP: Yes. 
 
De VOORZITTER: Right? Right. Daar is van de zijde van het college geen behoefte aan een tweede 
termijn. Dat betekent dat we overgaan tot besluitvorming. Meneer Schijvenaars wij gaan beslissen. 
Dus als u uw plaats zou willen innemen, dat is een belangrijk moment. Ik sluit de beraadslagingen 
aldus. Wij gaan ons een oordeel vellen over dit raadsvoorstel. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring hierover? De heer Brouwers, de heer Schijvenaars. Ja. De heer Brouwers, u als 
eerste. 
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. De VLP vindt het jammer dat de reguliere procedure 
niet gevolgd is. Gezien de antwoorden die wij van de wethouder hebben gekregen zullen wij 
instemmen met het raadsvoorstel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij hadden ook graag een hele zorgvuldige behandeling gezien 
gegeven alle ins en outs. Wij vinden het raadsvoorstel onvoldoende volledig en het is daarmee ook 
niet verantwoord om zulke risico’s te gaan nemen. Het vele geld wat hiermee gemoeid is hadden wij 
graag besteed aan het op orde brengen van de basis zoals u dat inmiddels wel heeft begrepen. En wij 
vinden deze aankoop simpelweg te snel, te vroeg en absoluut veel te duur. Wij zullen tegenstemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor dit raadsvoorstel? Voor dit raadsvoorstel hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de 
fractie van de Nieuwe Democraten. Het voorstel is aanvaard. 
 
b. Voorstel 24 Nieuwe Marktverordening 
De VOORZITTER: Wij gaan naar het onderwerp Nieuwe Marktverordening agendapunt 6.b. Ik 
inventariseer even wie van u raad in eerste termijn het woord wenst. Ja, meneer Hertogh van de 
fractie van de VLP. Ssst… het woord is aan de heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. De wethouder was niet erg gelukkig, not amused met de 
bijdrage van de VLP in de Commissie over de Nieuwe Marktverordening. Voorzitter, de waarheid kan 
soms hard zijn en daar maak je vaak geen vrienden mee. Overigens was wethouder Lok vergeten dat 
mevrouw Bakker de weekmarkten wilde verplaatsen naar de Kloosterstraat met een tegenstem van de 
VLP. Haar mandjes blijken zo lek als een zeef. Voorzitter, de marktkooplui zijn niet geholpen met de 
Marktadviescommissie af te schaffen en deze onder te brengen in het Breed Overleg Binnenstad, 
waar de inspraak van de marktkooplui volledig ten onder zal gaan. Breed Overleg Binnenstad komt in 
de plaats van de voormalige Stuurgroep Binnenstad die ook geen resultaten heeft geboekt. Wel geeft 
het VNG-model marktverordening aan meer of minder een aanbeveling voor een Marktcommissie. 
Voorzitter, de marktkooplui verkeren in een moeilijke rechtspositie om hun handel te kunnen drijven. 
Marktkooplui zijn nergens welkom. Ze zijn de verschoppelingen in de economie en worden als wild 
vee opgedreven. Ze krijgen zelfs geen steun van de Roosendaalse Lijst, iets wat Piet Rampaart de 
wenkbrauwen zou doen fronsen. Voorzitter, geef de marktkooplui een Marktcommissie waarin 
uitsluitend marktkooplieden zijn vertegenwoordigd, die ook daadwerkelijk op de weekmarkten 
aanwezig zijn om hun problemen te kunnen bespreken en hun oplossingen te kunnen aandragen 
zodat ze hun bestaansrecht kunnen consolideren. Geef ze een menswaardig bestaan. Voorzitter, de 
VLP heeft samen met de Nieuwe Demoraten een amendement voorbereid en dat wil ik graag 
indienen.  
 
De VOORZITER: Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering op 21 april 2016 gehoord 
hebbende de beraadslaging over het raadsvoorstel Nieuwe Marktverordening. Besluit de 
Marktverordening gemeente Roosendaal vast te stellen met dien verstande dat een artikel 8 
selectiestelsel een lid wordt toegevoegd luidende: Het college kan de aanvragen om advies 
voorleggen alleen door hen te benoemen in een Commissie waarin uitsluitend marktkooplieden zijn 
vertegenwoordigd die daadwerkelijk op de weekmarkten aanwezig zijn. Namens de fractie van de VLP 
en de Nieuwe Democraten. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer dit amendement krijgt mee nummer 1, heet  “Marktadviescommissie” 
en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. De VLP was de enige fractie die in eerste termijn het 
woord wenste te voeren. Ik kijk even naar de wethouder om iets te zeggen over het amendement. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Meneer Hertogh heeft gelijk als hij zegt dat de wethouder not 
amused was misschien bij de Commissie. Maar dat komt omdat de wethouder not amused is als 
onwaarheden worden verteld en die werden op die avond door de VLP in ieder geval verteld. En 
inderdaad meneer Hertogh die waarheid kan voor u soms heel hard zijn. Wat in de Commissie en dat 
gaan we allemaal niet meer over doen, ik denk, dat de markt en in ieder geval de 
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Marktvertegenwoordiger die in het Breed Overleg Binnenstad heeft gezeten de eerste keer, was 
buitengewoon content dat die daar zat. Hij heeft daar dingen gehoord die hij vroeger niet hoorde, want 
hij heeft nu contact met andere ondernemers in de binnenstad. Daar zitten vastgoedeigenaren, 
horeca, bewoners, iedereen is daarin vertegenwoordigd. En het aardige was hij had nog nooit van de 
Roosendaalse tas gehoord, meneer Theunissen, de man die hier ook kwam inspreken. U weet wel de 
verse verleiding, zei hij zelf, nee zo heet zijn zaak. En hij heeft onmiddellijk van die tassen willen 
afnemen om ze ook op de markt te kunnen gebruiken. Dus wat mij betreft is het, het deelnemen aan 
het Breed Overleg Binnenstad heeft zijn bewijs al gevonden dat dat werkt. En hij was buitengewoon 
content dat hij er zat. Even over het amendement, ja daar heeft het college geen behoefte aan. Wat 
wij ons erbij voorstellen is dat de marktmeester is en blijft het eerste aanspreekpunt op de markt voor 
de marktkooplieden. En als die behoefte hebben om het één en ander te bespreken dan kan dat met 
de marktmeester. Dat kan uitstekend dan zijn ze ook vertegenwoordigd en wat mij betreft gaan we 
binnenkort in gesprek bijvoorbeeld met de marktkooplieden, met de markt over de terugplaatsing op 
de Nieuwe Markt. En dat gaan we dan niet doen met een paar vertegenwoordigers, maar met zoveel 
mogelijk kooplieden. De belangen zijn enorm verschillend tussen al die verschillende partijen dus we 
doen dat het liefst met zoveel mogelijk marktkooplieden. En dat doen we dan natuurlijk op een 
maandag, want dan zijn de meesten in Roosendaal aanwezig. En ik stel me daarbij voor dat we dat op 
veel meer momenten misschien aan de orde kunnen stellen, maar dat we dat met zoveel 
marktkooplieden willen doen en niet met een paar die namens een ander spreken. Mijn ervaring met 
de Marktadviescommissie heeft me wel doen zien dat die niet namens al die marktkooplieden praten, 
die praten soms voor een deel ook voor zichzelf en dat mag dat is ook logisch als je er zit, maar goed 
wij gaan dat vooral doen met zoveel mogelijk marktkooplieden. Tot zover. 
 
De VOORZITTER:  Dank u zeer. En vraagje van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik ben het ook wel eens als ik terugkijk naar die beeldvormende 
bijeenkomst, daar had ik ook niet echt een hoge pet op van de vertegenwoordigers van die 
Commissie. Maar het orgaan en sich is toch wel het vehicle om toch op enigszins democratische 
manier te kunnen spreken met de hele gevarieerde groep ondernemers daar. Dus eigenlijk zegt u met 
zoveel woorden, van ik wil wel blijven praten maar niet met deze specifieke mensen. Maar dan zegt u 
toch ja zo’n Marktcommissie moeten we gewoon maar dan de facto toch maar blijven behouden. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Nee, dat heeft u niet goed geluisterd en dat heb ik namelijk niet gezegd. Ik deel ook niet 
uw kwalificatie over de mensen die daarin zaten. Het heeft z’n nut al bewezen dat de markt 
vertegenwoordigd is in het Breed Overleg Binnenstad. We hebben ook niet een apart overleg met de 
ondernemers van de Nieuwe Markt. We hebben ook niet een apart overleg met de ondernemers van 
de Raadhuisstraat. We hebben ook niet een apart overleg met de ondernemers in de Roselaar. 
Waarom moet je dat dan met één klein groepje wel hebben die we buitengewoon goed waarderen in 
de stad en de markt, dat brengt leven. Afgelopen maandag stonden ze voor het eerst op een andere 
plek en dat is bijna alle kooplieden ontzetten goed bevallen. Dus misschien willen ze straks wel niet 
meer terug naar de Nieuwe Markt. We zien wel wat er gaat gebeuren. En het enige wat ik zeg dat 
willen we met zoveel mogelijk marktkooplieden bespreken de terugplaatsing op de Nieuwe Markt of 
anderszins en niet met vertegenwoordigers. Nogmaals die hebben allemaal eigen belangen en daar 
moeten we een beetje boven blijven staan.  
 
De VOORZITTER: Oké, antwoord is duidelijk. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, heel kort. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als je dan zegt ik ga praten met alleen maar die marktlui dan zou je 
natuurlijk in het kader van het algemene belang wat daarmee speelt ook met de omliggende 
winkeliers moeten gaan praten. Dat gaat u dan ook gelijk doen? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
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De heer LOK: In het Breed Overleg Binnenstad zijn alle partijen vertegenwoordigd en dat is een prima 
plek, heel breed, vastgoed, horeca, retail, alles zit daarbij, bewoners, dat is een prima plek om de 
eerste stappen te zetten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Oké, goed. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk, dank u wel wethouder, ik kijk even naar u raad, een tweede termijn. Ik 
inventariseer even. Dat is in elk geval de heer Van den Beemt, de heer Van der Aa, de heer Raggers, 
de heer Van Dorst. Goed ik, buiten de eerste termijn fractie kom ik straks op terug maar ik begin even 
bij nieuwe aanmelders de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Vermindering van regeldruk is natuurlijk iets waar 
de VVD altijd erg hongerig naar is, laat ik het zo zeggen. Dat wil niet zeggen dat je de maaltijd altijd 
moet opeten als die niet blijkt aan te slaan. Maar waar we het hier over hebben dat komt op ons goed 
over. Juist het feit dat de mensen die voorheen in een Marktcommissie los van de rest stonden nu 
samen met de anderen aan het praten zijn is iets wat de VVD een, een en volgens ons ook eigenlijk 
vrijwel iedereen hier heel erg positief vindt. Wat ons wel, wat wij wilden vragen, maar daar heeft het 
college zojuist iets over gezegd. We hadden ook al begrepen dat er heel veel enthousiasme was 
afgelopen maanden voor de plaatsen. Stel nu want en daar heeft u wel een hint gegeven, maar daar 
wil ik meer over horen stel nu dat er nu bewegingen gaan komen vanuit marktkooplieden om 
inderdaad niet zomaar de Nieuwe Markt straks weer terug op te willen. Gaat u dan zeggen nee want 
de raad heeft mij de opdracht gegeven het wordt de Nieuwe Markt? Of gaat u dan opnieuw in gesprek 
met iedereen die daarover gaat of over denkt te gaan om te kijken of daar iets op te vinden is. Dat was 
onze enige vraag, voorzitter, aan het college. We hebben nog wel een klein vraagje aan de indieners, 
want ik zie hier, maar dat is even heel erg terzijde ik zie dat de heer Beesems dit amendement indient 
maar en ik zie de heer Beesems hier nergens en ik hoor hem bij de lijst van afwezigen. Dus misschien 
moeten we dat technisch nog even tackelen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Nee dat is niet, dat is niet strikt nodig als tweede, tweede indiener. Maar goed als 
de heer Schijvenaars zijn naam eronder wil zetten, maar het is niet, juridisch niet nodig voor het 
amendement. De heer Van der Aa, van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN DER AA: Ja. Nee. We doen alles digitaal, voorzitter. Voorzitter, voor de SP is alleen het 
amendement wat ingediend is waar wij het over willen hebben. En voor ons rijst ook de vraag wat is 
de meerwaarde van dit amendement? Als we artikel 8 goed lezen is in lid 3 genoeg geborgd om op 
een objectieve manier standplaatsen toe te wijzen. Voor de SP heeft het college ook belang bij een 
goed en een gevarieerde markt de hebben die floreert. Wij stellen het wel op prijs om de 
marktondernemers serieus te nemen, dit betekent echter niet dat wij het amendement zullen steunen.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 zal het raadsvoorstel steunen. En wij kunnen ons ook 
vinden in de termijn van de VVD. Waar mogelijk is D66 voorstander van het overnemen van 
standaardregelgeving, waarom zouden we het wiel zelf willen uitvinden in Roosendaal. Het lijkt ons 
dan ook prima dat de modelverordening van de VNG als uitgangspunt voor onze nieuwe 
Marktverordening heeft gediend. Wel is volgens ons de paragraaf doelen en evaluatie in de toelichting 
op het voorstel wat kort door de bocht op het gebied van evaluatie. Mede door de antwoorden op de 
vragen van de Roosendaalse Lijst kunnen wij ons vinden op dit moment in het voorstel om de 
Marktadviescommissie niet terug te laten komen. Maar we zouden ons wel kunnen voorstellen en we 
vinden het zelfs verstandig als dit na een bepaalde termijn geëvalueerd zal worden. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Van Dorst van de fractie van de Roosendaalse 
Lijst. 
 
De heer VAN DORST: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst vindt het heel belangrijk dat de 
Marktondernemers zich aansluiten bij het Breed Overleg Binnenstad. En tijdens de Cie of de 
Commissie heeft de wethouder dat ook aangegeven dat er al aansluiting is, want de ondernemers van 
de Nieuwe Markt en de warenmarkt die horen met elkaar samen te werken. Dat is hun kracht voor de 
binnenstad. De marktmeester is gastheer en aanspreekpunt, dat is belangrijk voor de warenmarkt en 
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de wethouder heeft ook aangegeven in de Commissie dat er met alle marktkooplieden overlegd wordt, 
niet met één of twee personen maar gewoon met alle marktkooplieden en vandaar dat wij namelijk dit 
amendement niet steunen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Voordat ik nog even naar de heer Hertogh kijk anderen nog van u raad 
die het woord wensen? Niemand verder over het hoofd gezien? De heer Hertogh behoefte aan een 
tweede termijn? Ga uw gang.  
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Ja, allereerst ik had natuurlijk ook gezien dat de heer 
Beesems niet aanwezig was dus ik heb ook gezegd ingediend namens de VLP en de Nieuwe 
Democraten, maar dat moet natuurlijk dan zijn vanavond namens de heer Ton Schijvenaars en John 
Hertogh. Dus dat wil ik dan even rechtzetten, want het was me dus wel opgemerkt, voorzitter. Ja, om 
weer niet te gaan strijden wie de waarheid speekt, ik denk voorzitter en ik moet u eerlijk bekennen ik 
sta hier ver boven, boven die uitspraken van de wethouder. Want als je als politieke partij al vragen 
stelt over deze materie voorafgaande aan de beeldvormende vergadering, ja dan moet je toch ergens 
je informatie vandaan hebben, anders kun je die vragen niet stellen. Toen heb ik ook gezegd geen 
dank, voorzitter voor het beantwoorden van de vragen evenals vanavond bij het parkeren. Want ja als 
je van de wethouder nietszeggende ondeskundige antwoorden krijgt ja dan kun je daar geen woord 
van dank voor uitspreken. En natuurlijk zet de wethouder zich tegen mij af als ik stel dat hij dictatoriaal 
gedrag heeft vertoont. Bij de onderhandelingen hadden de marktkooplui niets in te brengen, hij heeft 
alles naast zich neergelegd de wethouder. Alles werd van tafel geveegd er was geen discussie. Dus ik 
wil er nu een punt achter zetten en zeggen ik sta er ver boven, maar ik spreek wel de waarheid. 
Voorzitter, dan nog even een technische opmerking voor een markt en voor marktkooplui is er niets 
ergers als een verplaatste markt, want het duurt zo lang voordat de consument weet waar de 
marktkooplui staan dat is echt meestal een fiasco. En toevallig kwam ik maandag op de markt de 
wethouder tegen die me heel joviaal begroette, dank u wel. Dag Cees. Maar ik moet u zeggen toen ik 
op de bloemenmarkt kwam stond er een kapitale vrachtwagen vol bloemen en die man die had geen 
bosje bloemen verkocht. Dus het stellen van willen de mensen niet meer terug naar de Nieuwe Markt 
lijkt me zwaar overdreven. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Waarbij dan officieel het amendement is gewijzigd in 
de naamgeving van de ondertekenaar van de fractie van de Nieuwe Democraten Pieter Beesems 
schrappen we  en daarvoor in de plaats schrijven we Ton Schijvenaars. Ik geloof dat het zo goed 
verstaan is. Dan kijk ik nog even naar de wethouder voor een hele korte reactie in tweede termijn.  
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik ben ook maandag over de markt gelopen om te kijken hoe 
het er ging en ik heb met een heleboel kooplieden gesproken. En natuurlijk staan er een paar en dat is 
nu eenmaal als je aan de rand staat, dan sta je niet op de meest gelukkige plek. Dat is nu zo met de 
meneer met de bloemen op de bloemenmarkt. Dat is hetzelfde met de meneer die bij de Rabobank, bij 
de Amrobank staat, want daar sta je in, in, in aan het uiteinde. Dus die paar waren wat minder 
gelukkig. Maar het merendeel waren buitengewoon gelukkig. En het zal u verbazen dat er niet zo heel 
veel mensen hebben hoeven zoeken waar hun kraam stond, want we hadden namelijk de 
marktkooplieden allemaal voorzien van een tekening dat ze konden aangeven vandaag sta ik nog hier 
maar volgende week sta ik op die plek. En daar waren ze buitengewoon content mee. En overigens 
meneer Hertogh volgende keer als u  zie begroet ik u even joviaal als altijd. Dat was toch wel een 
deskundig antwoord. Ja, waarom zei ik daarstraks over de markt de warenmarkt op maandag stond 
buitengewoon tevreden. Natuurlijk speelt het weer ook mee, maar goed dat doet als het regent regent 
het ook op de Nieuwe Markt en als de zon schijnt schijnt die daar ook over het algemeen. Maar de 
marktkooplieden waren het redelijk, waren goed tevreden met de nieuwe plek. En wat ook belangrijker 
is de bezoekers die er waren, waren tevreden. Er hebben meer mensen gelopen daar dan op de plek 
van de Nieuwe Markt. Het is een feit of dat blijft dat moeten we afwachten. Maar we gaan het zien, we 
gaan de komende weken, nou in mei gaan we weer in overleg met de marktkooplieden in ieder geval 
over in eerste instantie over de terug verplaatsing naar de Nieuwe Markt. En dan gaan we wel zien of 
ze inbrengen dat ze eigenlijk ook wel een beetje op alle twee willen staan. Dat zou ook kunnen. Dan 
kun je voorkomen dat iemand helemaal op de bloemenmarkt op het eind staat. Dan kun je een 
keurige lint maken. En als ze dat graag willen, dan moet dat zeker bespreekbaar zijn en dan zal ik u 
het laten weten of u het ook bespreekbaar vindt. Meneer Van der Aa, ook wij nemen de markt serieus. 
Ik weet ook wel en iedereen weet dat dat in het rapport “Roosendaal Gezonde Stad” ze naar een 
andere plek waren bedacht. Dus toen wij bezig waren met de co-designsessies met een mooi 
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Nederlands woord over de Nieuwe Markt, ook ondernemers waren rondom de Nieuwe Markt, er waren 
ook marktkooplieden bij, dat ze natuurlijk het liefst allemaal op de Nieuwe Markt wilden blijven toen. 
En toen dacht ik ja je moet wel doen waar je, waar ik zal maar zeggen het hart van de meeste mensen 
ligt, dat waren ook overigens de bewoners rondom het centrum. Dus daarom hebben we ervoor 
gekozen om u durven, u te durven voorstellen om ze maar op de Nieuwe Markt te laten. Zo serieus 
nemen we ze dat we niet het rapport van mevrouw Bakker, is niet in beton gegoten, maar het zijn de 
uitgangspunten voor de verbeteringen en waar nodig doen we het anders. De Marktadviescommissie, 
hij is er niet meer. Maar we zullen natuurlijk de vinger aan de pols houden als er blijkt dat 
marktkooplieden in algemene zin toch behoefte hebben aan zo’n soort Commissie, dan komen we 
vanzelf een keer bij u terug, want dan moeten we de verordening wijzigen. Dus we zullen evalueren of 
er toch wel heel veel behoefte aan zou lijken te bestaan. En met meneer Van Dorst ben ik helemaal 
van mening maar daarom ook het optreden in het Breed Overleg Binnenstad die samenwerking is 
belangrijk. Je doet alle twee zaken in onze binnenstad, je versterkt elkaar maar dan moet je ook wel 
met elkaar aan tafel zitten. En nogmaals de eerste resultaten waren daarvan zichtbaar. Volgens mij 
ben ik nu iedereen afgegaan, meneer de voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dat klopt, dank u wel wethouder. Dan zijn wij door de beraadslaging heen. 
Betekent dat we gaan stemmen, eerst over het amendement, amendement nummer 1 inzake de 
Marktadviescommissie. Wil één uwer daarover een stemverklaring afleggen? Niemand? Wie is voor 
dit amendement? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en de Nieuwe Democraten. Het 
amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens het, het moedervoorstel, het raadsvoorstel. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring op dat punt? Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor het raadsvoorstel? 
Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van de VLP. Het 
raadsvoorstel is aanvaard.  
 
d. Voorstel 26 Rekenkameronderzoek Ouderenhuisvesting 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.d inzake het Rekenkameronderzoek 
Ouderenhuisvesting. Ik inventariseer even wie van u daarover het woord wenst in eerste termijn. 
Mevrouw Hessels? Heessels? 
 
Mevrouw HEESSELS: Heessels… 
 
De VOORZITER: Heessels, u bent de enige en het is ook tevens uw maiden speech. En dat betekent 
dat u in de gelukzalige omstandigheid verkeert dat niemand u zal interrumperen. Dus maak daar 
gepast gebruik van. Het woord is aan u en veel succes. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. In de afgelopen Commissievergadering hebben we het 
uitgebreid met elkaar gehad over ouderenhuisvesting. De SP heeft aangegeven dat zij graag heeft dat 
ouderen zelf nadrukkelijk worden betrokken in het onderzoek, zoals de Rekenkamer dat aanbeveelt in 
haar rapport ouderenhuisvesting in Roosendaal. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de behoefte 
en woonwensen van de ouderen zelf zijn. De SP vindt het erg belangrijk dat het niet over maar met 
ouderen gesproken gaat worden. Ze zijn zelf goed in staat om aan te geven welke wensen zij hebben 
ten aanzien van huisvesting. De informatie die uit zo’n onderzoek komt kan worden meegenomen bij 
de verdere uitwerking van de Woonagenda. Het college gaf in het rapport aan vooral faciliterend en 
registrerend te willen optreden en met name gericht te willen zijn op het volgen van het proces van 
trends en ontwikkelingen. De SP denkt dat trends en ontwikkelingen beter te volgen zijn en zeker op 
langere termijn hierop in te spelen is als beter bekend wordt welke wensen en behoeften ouderen zelf 
hebben. In de Commissievergadering werden verschillende items genoemd die volgens de SP zo’n 
nader onderzoek ook rechtvaardigen. Ik noem daarbij in het kort dat zorgaanbieders ook niet goed 
weten wat de ouderen gaan doen op de markt, dat we niet weten welke woonconcepten het meest in 
trek zijn. Wat de wensen ten aanzien van huisvesting voor ouderen in de kleinere kernen ook niet 
goed bekend zijn. En onder andere ook dat we nog weinig weten over de wensen van allochtone 
ouderen. Opvallend was bijvoorbeeld dat bij een woonproject bij één van de kleine kernen uiteindelijk 
verrassend weinig belangstelling bleek te zijn. De verhuisgeneigdheid bleek laag zoals het rapport van 
de Rekenkamer ook al in het algemeen aangaf. De wethouder vroeg zich daarbij af wat de motivatie is 
van ouderen om uiteindelijk wel of niet te verhuizen. De wethouder gaf ook aan graag te zien dat 
ouderen naar levensbestendige woningen verhuizen voor zij echt afhankelijk zijn van zorg en moeten 
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verhuizen. Onduidelijk is welke factoren daarbij een rol spelen. De wethouder gaf in de Commissie 
aan ook op te staan om beter en breder onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van 
ouderen zelf ten aanzien van huisvesting en ook een aantal fracties waren hierover positief. De SP 
heeft hiervoor een motie voorbereid. 
 
De VOORZITTER: Ja…. 
 
Mevrouw HEESSELS: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 april 2016, 
gehoord hebbende de beraadslaging over de het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek huisvesting 
ouderen. Constaterende dat de Rekenkamer een onderzoek naar de huisvesting van ouderen heeft 
uitgevoerd waarin werd geconcludeerd dat de woonwensen van ouderen zelf in Roosendaal niet 
duidelijk zijn. En zij een onderzoek aanbevelen naar woonwensen van ouderen in Roosendaal. Het 
college in het rapport aangeeft dat zij in zijn algemeenheid het met de Rekenkamer eens is dat zij 
meer te weten moet komen over de woonwensen van de vergrijzende Roosendaalse bevolking maar 
in plaats van het in beeld brengen van de woonwensen zij meer zien in een permanent proces en het 
volgen van trends en ontwikkelingen rondom dit thema. In de Woonagenda vermeld staat dat er meer 
aandacht nodig is voor bestaande inwoners, bestaande woonomgeving en bestaande woningen, 
waarbij het leefklimaat bepalend is. Het rapport van de Rekenkamer naar ouderenhuisvesting geeft, 
aangeeft dat ouderen weinig verhuis geneigd zijn wat mede oorzaak zou kunnen zijn van verminderde 
doorstroom op de woningmarkt. Van mening zijnde dat de woonwensen en behoeften van ouderen 
zelf in Roosendaal ten aanzien van wonen goed in kaart gebracht moet worden om tijdig in te kunnen 
spelen op trends en ontwikkelingen waarbij ouderen in kleine kernen specifieke aandacht verdienen. 
Er behoefte is aan meer duidelijkheid met betrekking tot besluitvorming van ouderen zelf ten aanzien 
van hun keuzes die gemaakt wordt om te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met eventuele 
aanpassingen of om te verhuizen naar eventuele andersoortige woonomgeving. Hierbij ook mee te 
nemen welke specifieke woonwensen allochtone ouderen zelf hebben ten aanzien van huisvesting 
gezien de rol van ouderen in hun cultuur. Ook bij het woononderzoek de toekomstige 
vergrijzingscijfers te betrekken. Draagt het college op een woononderzoek te doen onder ouderen om 
meer inzicht te krijgen in specifieke woonwensen en behoeften van ouderen zelf, met name ook in de 
kleinere kernen en onder allochtone ouderen en dit te betrekken bij de verdere uitwerking van de 
Woonagenda. De raad hierover voor eind december 2016 te informeren, is ondertekend namens de 
SP-fractie, de fractie van de Roosendaalse Lijst en inmiddels ook Lijst Verhoeven en het CDA. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels en gefeliciteerd met uw maidenspeech. Anderen 
nog van u raad een eerste termijn? U kunt plaatsnemen. Ja, de heer Schijvenaars, noteer ik. Anderen 
nog van u raad? De heer Van Gestel. Ja, de heer Schijvenaars en daarna de heer Van Gestel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ook van de Nieuwe Democraten uit proficiat met uw maiden 
speech. Maar ik heb nog eens even het Rekenkamerrapport erbij gepakt en het college heeft al 
aangegeven dat ze alle aanbevelingen overnemen en dan zijn dat bijvoorbeeld “geadviseerd wordt de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de huisvesting van de ouderen duidelijk vast te leggen, met 
elkaar af te stemmen en met de inwoners te communiceren”. En de tweede aanbeveling is 
“geadviseerd wordt om de doelgroep nader te definiëren en te specificeren naar leeftijdsgroepen en 
huidige woonsituatie. Geadviseerd wordt om in het bijzonder aandacht te geven aan inwoners van 
meer gevorderde leeftijd die nu woonachtig zijn in een nog niet aangepaste en ook niet aanpasbare 
woning”. Voorzitter, als we nou met elkaar een raadsvoorstel hebben waarin gewoon dit staat en het 
college geeft aan we nemen dat over, kunt u mij dan misschien straks uitleggen waar zitten de 
verschillen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel van de fractie van de VLP.  
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoef niet los te gaan, voorzitter. We zullen 
inhoudelijk natuurlijk het voorstel netjes behandelen. Ja, het Rekenkameronderzoek daar hebben we 
in de Commissie al van aangegeven dat de onderzoekers zelf al constateren dat ze het onderzoek 
niet volledig hebben kunnen uitvoeren, maar slechts op een deel van de mensen die dus via de 
woningbouwcorporaties aan ouderenhuisvesting doelgroep, waaronder die vielen. Dus de beperking 
die daarin zat noopt natuurlijk tot meer onderzoek en dat staat erin en dat neemt het college ook over. 
En dan krijgen we een motie en ik krijg hem erg laat en dat moet ik dan ook maar gelijk alles aan de 
kant zetten natuurlijk, want ja als we een motie krijgen van een nieuw lid uit ons midden dan krijgt dat 
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gelijk mijn aandacht en terecht. Alleen bij het lezen van toch aantal vraagtekens, voorzitter. Bij de 
eerste constatering gaan we gelijk naar het tweede bolletje dat loopt daar door, het college in het 
rapport aangeeft dat in zijn algemeenheid met de Rekenkamer eens is dat ze meer willen te weten 
komen over de woonwensen van de Roosendaalse bevolking. Maar in plaats van het in beeld brengen 
van de woonwensen van de bevolking zien zij meer in het permanent proces van volgen van trends en 
ontwikkelingen rond het thema. Ik mag aannemen, het is ook gelijk een vraag aan de wethouder, dat 
als hij permanent processen gaat volgen van trends en ontwikkelingen dat hij dat doet door te gaan 
meten, door te gaan onderzoeken wat die trends zijn hoe zich dat dan voortzet en wat de 
achterliggende gedachte is van een trend. Dus ik neem aan dat hij dat gaat onderzoeken. U lijkt naar 
hetzelfde te vragen. Ja, als u hetzelfde vraagt wat is dan de meerwaarde van uw motie. En voorzitter 
in de Woonagenda staat vermeld dat er meer aandacht nodig is voor bestaande inwoners, bestaande 
woonomgeving, bestaande woningen waarbij het leefklimaat bepalend is. Ik zou hem negatief kunnen 
stellen, voorzitter, want in wezen stelt u in de Woonagenda mogelijkerwijze zou vermeld kunnen staan 
dat er minder aandacht nodig is, dat lijkt me niet. Voor niet bestaande inwoners, dat lijkt me ook niet. 
En niet bestaande woonomgeving of niet bestaande woningen waar het leefklimaat niet bepalend is. 
Als ik hem ontkennend maak vind ik hem raar en als ik hem erkennend maak dan kan ik er eigenlijk 
weinig mee, want volgens mij kan iedereen hem onderschrijven. Het is alsof u zegt van we willen 
vooruit met elkaar, we willen ook niet achteruit. Dus ik vind het nog niet echt, het is niet echt 
overtuigend. Zeker als u in de laatste constatering zegt en wat mede de oorzaak zou kunnen zijn naar 
een verminderde doorstroming op de woningmarkt. Ja, dat is nou precies wat we moeten dan gaan 
onderzoeken toch? Ja. Dus u constateert eigenlijk de onderzoeksvraag. Is dat uw onderzoeksvraag, is 
dat dan die verminderde doorstroming op die woningmarkt. Oké. U bent heel wat van mening. Ook 
dat, voorzitter, hebben wij gelezen. Ja, de woonwensen en behoeften van ouderen zelf in Roosendaal 
ten aanzien van wonen goed in kaart gebracht moet worden om tijdig te kunnen inspelen op trends en 
ontwikkelingen. Ja, dat bent u van mening dat wil het college juist en u gaf aan dat het college alleen 
wilde en dat u daar meer op wilde. Maar ik zie niet hieraan waar dan meer op ligt behalve dat u zegt 
waarbij ouderen in kleinere kernen specifieke aandacht verdienen. Nou we hebben meneer Jansen 
ook aangegeven in de Commissie dat we het daar helemaal mee eens zijn, dat de dorpen daar 
aandacht verdienen. Zeker met toekomstige ontwikkelingen dus dat is voor ons geen probleem. Maar 
ik zie niet in hoe u eigenlijk dan zich onderscheidt of verder gaat dan wat het college eigenlijk al 
voorstelt aan u om te gaan doen. Dus ik, ik kom een beetje voor het college op vanavond, voorzitter. 
Er behoefte is aan meer duidelijkheid met betrekking tot besluitvorming van ouderen zelf ten aanzien 
van keuzes die gemaakt worden om te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving met eventueel 
aanpassingen om te verhuizen naar in- of soortgelijke woonomgeving. Ja, dat lijkt me ook inherent, 
voorzitter, aan elkaar. Ja, ik vind het nog steeds een open deur. Herken het gevoel wat u heeft om te 
kunnen analyseren dat u honger hebt, dat is een beetje wat daar staat. Ik vind het een open deur. En 
daarna komt u en dat is dan voor ons, voorzitter, hetgeen waar wij dan een beetje over vallen hierbij 
ook mee te nemen welke specifieke woonwensen allochtone ouderen zelf hebben. Ja, ik wil niet, 
voorzitter, gekke dingen voorstellen. Maar impliciet zegt u hier alsof uw wilt bekrachtigen dat als we 
een onderzoek doen we eigenlijk niet moeten vergeten dat als er een deel van de ouderen allochtoon 
is dat we dat niet moeten onderzoeken. Mij lijkt het als we ouderen onderzoeken maakt dat niet uit 
welke ouderen, allochtone ouderen, autochtone ouderen, gehandicapte ouderen, ouderen met veel 
zorg, ouderen met weinig zorg, ouderen met veel geld, ouderen met weinig geld. Mij maakt het 
namelijk helemaal niets uit. Als iemand de leeftijd heeft van 55+ zou ik bijna willen zeggen dan gaan 
we kijken wat is de woonwens op dat moment. En dan voor mij is, maakt helemaal niet uit wie die 
oudere is of waar die vandaan komt of waar die woont . En dat komt dan ook weer op met het 
opdragen van de opdracht, voorzitter, het woononderzoek te doen onder ouderen om meer inzicht te 
krijgen in specifieke woonwensen en behoefte van ouderen zelf met name ook in kleine kernen, onder 
allochtonen ouderen, dat is voor mij allemaal inherent voorzitter. En dit te betrekken bij de verdere 
uitwerking van de Woonagenda. En ik heb hier opgeschreven doet de wethouder Theunis toch, 
vraagteken. Nou, volgens mij doet hij dat. Dus, voorzitter, ook daar weer een vraag voor het college, 
doet u dat of doet u dat niet, want als u dat doet dan is het eigenlijk overbodig of u neemt hem over 
dat kan ook. Daar gok ik misschien wel op. En de raad hierover voor eind december 2016 informeren. 
Ja, als laatste voorzitter, ja oké maar eind 2016 mij lijkt het als het onderzoek gewoon klaar is 
daarover de vraag hoe duur zou zo’n onderzoek ook zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Het antwoord is aan de wethouder Theunis.  
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De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Overigens complimenten voor een uitstekende korte 
samenvatting van de beraadslaging van de Commissie. Wat was de kern van die beraadslagingen, 
Rekenkameronderzoek, aanbevelingen, college overgenomen met overigens dit keer wel een aantal 
genuanceerde opmerkingen erbij dat moet ik wel. Ik heb zelf aangegeven in de Commissie van de 
huisvesting voor ouderen, de markt daarvoor is zorgelijk in die zin we weten het kabinetsbeleid, thuis 
wonen, welke kant gaat het op. Het is een labiele, wat onvoorspelbare markt op dit moment en wij 
hebben ik ook aangekondigd in de Commissie, voorzitter is behoefte aan goed onderzoek om dieper 
te graven in Roosendaal hoe ziet er dat uit. Welke problematiek, wat zijn de achterliggende zaken. Ik 
zie de motie als een nadere specificatie in die zin ook een extra opdracht ermee die natuurlijk als u 
raad de motie aanneemt uiteraard meeneem, maar ook graag meeneem. Ik lees de motie als even 
ook de kant van de menselijke maat van, van de ouderen huisvesting, niet te zeer het onderzoek 
richten op hoe denken zorginstellingen, hoe denken de instituties eigenlijk over de 
ouderenhuisvesting, hoe denken zij oplossingen aan te hechten, aan te brengen. Maar ook de andere 
kant van de medaille, daarin meenemen en die menselijke kant ervan, hoe denken ouderen zelf. Want 
tot slot, dat is de kern van de zaak, wij denken en dat is ook echt en ik zie dat soms ook, laatst ook 
een artikel van de directeur van Thebe er is een tekort aan seniorenwoningen. Dat is een 
veronderstelling vanuit een instituut, vanuit een, die zegt van, die denkt dat hij weet dat het er uit ziet. 
En we constateren een zeer geringe mobiliteit bij ouderen. Dat klopt niet met elkaar, daar moeten we 
in, inzichten krijgen. Dat moeten we onderzoeken om die beide kanten met elkaar te sluiten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even nog naar andere fracties in tweede termijn of daar 
behoefte aan is. Dat is niet het geval. Mevrouw Heessels nog behoefte aan een reactie in tweede 
termijn? Of kunnen we overgaan tot stemmen? Ja, het hoeft niet hoor.  
 
Mevrouw HEESSELS: Het hoeft niet? 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee, nee, zeker, zeker niet, maar ik vraag het u. De heer 
Schijvenaars nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, maar hij houdt het heel kort. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee. Voorzitter, we moeten onszelf wel een beetje serieus blijven nemen. 
Als een raadsvoorstel met aanbevelingen komt zoals in de eerste termijn verwoord en als het college 
zegt die nemen we over, dan kun je niet als raad vervolgens zeggen van we gaan een motie 
overnemen of uitvoeren die precies alleen maar vraagt wat er al in staat. Dan neem je jezelf 
onvoldoende serieus.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de heer Schijvenaars zegt van het college die zegt die nemen die 
over, daar is helemaal geen sprake van, want als u de brief van het college had gelezen dan ziet u 
allerlei nuanceringen die het college maakt en onder andere met betrekking tot dit onderwerp. Dus wat 
dat betreft denk ik dat het een hele goede aanvulling is dat de SP met een motie komt om het college 
toch die opdracht te geven om dat onderzoek wel te laten uitvoeren. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik snap dat u een ultieme poging doet om nog een beetje 
geloofwaardig uit deze motie te komen. Maar het simpele feit is dat het Rekenkamerrapport zegt doe 
dat onderzoek en het college zegt we gaan dat onderzoek doen en u zegt in die motie doe een 
onderzoek. 
 
De VOORZITTER: In het stemgedrag kunt u tot uitdrukking brengen wat u ervan vindt. We gaan 
stemmen over het voorstel zelf. Ssst… We zijn toe aan stemmen, dat is een belangrijk moment. Het 
voorstel zelf, het raadsvoorstel zoals dat voorligt. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dat 
punt? Niemand? Wie is voor dit voorstel? Voor dit voorstellen hebben gestemd alle fracties met 
uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten. Het voorstel is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: En dan vervolgens de motie nummer 1 “Onderzoek naar huisvesting van ouderen”. 
Daarover één uwer een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor? Meneer Yap? Ja.  
 
De heer YAP: Voorzitter, uitstekend betoog van de SP door mevrouw Hessels, Heessels excuus. 
Maar de PvdA zal deze motie niet steunen daar die volstrekt overbodig is.  
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De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? De heer Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Ja, de fractie van de VLP zal eveneens niet in kunnen 
stemmen met de motie mocht deze aanvaard worden zullen we wel een aanvullende vraag stellen  
over de kosten en tijdspanne van het uitwerken van de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja. Dat is, daar was net het debat voor om dat te doen en zo blijven we natuurlijk 
bezig met onderwerpen… 
 
De heer VAN GESTEL: Wij schieten op, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Maar goed dat is uw, uw keuze. Anderen nog van u raad? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, een overbodige motie gaan wij niet steunen. Overigens we 
vergaten net wel even in te stemmen met het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek, daar gaan we 
uiteraard wel in mee, dus. Dat was een omissie van mijn kant uit. 
 
De VOORZITTER: Ja, de stemming is wel achter de rug maar we zullen in de bandopname dat u zich 
vergist heeft en dat u tegen wat, maar u was dit keer voor. Ja, dat is toch, dat is toch wel een, een 
bewonderenswaardig moment wat overkomt u toch. Ja wij waren zo vertrouwd met dit stemgedrag. 
Goed. Geen stemverklaringen meer vooraf? Wij gaan stemmen over deze motie nummer 1. Wie is 
voor motie nummer 1, daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering... Nou ik ga het een 
beetje anders doen, de VL…, de Roosendaalse Lijst is voor, de Democraten tegen, VLP tegen, PvdA 
tegen, GroenLinks tegen, meneer Schijvenaars tegen en de overige fracties VVD, Lijst…Partij 
Verhoeven, SP en het CDA voor. We gaan even, we gaan even tellen. Met  21 stemmen voor en 10 
tegen is deze motie aanvaard.  
 
7. C-categorie 
Er zijn geen onderwerpen ter behandeling. 

 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dames en heren, niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.35 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
12 mei 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


