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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 21 JANUARI 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 14 januari 2016  
 
4. Afhandeling van beantwoording schriftelijke vragen 
 
5. A-categorie 
a. Voorstel verlenging tijdelijke vervanging M. Frijters door de heer G. Boons 
 
6. B-categorie 
 
7. C-categorie 
a. Interpellatiedebat informatievoorziening en besluitvorming Ondernemersfonds 
b. Motie Roosendaalse Lijst en VLP Subsidietoekenning verenigingen Sport, Cultuur en 
    Recreatie 
c. Raadsmededeling 61O-2015 Mobiliteitsagenda 2015-2019 
 
8.Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

De heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), 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), dhr. J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. 

Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), dhr. 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)(vanaf agendapunt 7b), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

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

Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), A.A.M. Mol 

(CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), 

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

 

Afwezig: Dhr. R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. A. van 

Gestel (VLP) (t/m agendapunt 7b en vanaf de stemming over agendapunt 7c) 

 
1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, het is, het is 19.30 uur de raadsvergadering is geopend. In de 
opening, in de mededelingensfeer in het kader van de opening meld ik afwezig het raadslid de heer 
Matthijssen. En u ziet een plakje cake naast u liggen dat is omdat de voorzitter een bijzondere dag 
heeft. En laat het u smaken. Dan… Ik hoor net dat in de afmeldingensfeer ook de heer Van 
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Broekhoven van de fractie van de Roosendaalse Lijst afwezig is vanavond. Dus twee afmeldingen de 
heren Matthijssen en de heer Van Broekhoven. Dat in het kader van de opening.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de agenda, agendapunt 2. Het voorzitterschap stelt u als 
volgt voor mevrouw Frijters, u kent haar wel, is zojuist bevallen van een tweeling, twee dochtertjes. En 
moeder, vader en twee dochters maken het uitstekend. Ik vind het ontzettend jammer dat één van de 
twee kinderen niet Jacquelien heet, omdat het ook voor mij een bijzondere dag is 21 januari. De 
kinderen zullen altijd onthouden 21 januari. Het zijn hele knappe kinderen. Maar er ligt voor een 
verzoek, ik heb dat zojuist met uw fractievoorzitters gedeeld om dat af te doen als hamerstuk. En dat 
is een raadsvoorstel dat er in voorziet dat mevrouw Frijters zoals u weet 16 weken met ziekteverlof 
was, lees zwangerschap dat vandaag over is gegaan in bevallingsverlof maar onder de juridische titel 
van ziekteverlof, om dat met ingang van vandaag weer met 16 weken te verlengen. Dat is, dat past bij 
haar uitstekend en ook bij de heer Boons, dus ik zou u willen voorstellen om dit raadsvoorstel te 
agenderen onder agendapunt 5 en dan sub 1 het voorstel zoals gezegd om mevrouw Frijters tijdelijk 
ontslag zoals dat dat wat streng heet maar in ieder geval te verlengen met 16 weken voor de periode 
van vandaag 21 januari 2016 tot en met 12 mei 2016. U kunt ermee instemmen dat we het daar 
afdoen? Dat is, dat is het geval. Anderen nog van u raad over de raadsagenda? Niemand? Dan gaan 
wij dat vanavond zo doen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 14 januari 2016  
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de besluitenlijst van u vergadering van vorige week 14 
januari 2016. Er zijn bij de griffie geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Kan ik ervan uitgaan dat 
u daarmee kunt instemmen met het verslag? Dat is het geval.  
 
4. Afhandeling van beantwoording schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de beantwoording van de schriftelijke vragen, dat is agendapunt 
4. Een viertal vragen ditmaal. Een eerste vraag van de Roosendaalse Lijst inzake meetbare prestaties 
en budget per activiteit bibliotheekwerk. Voldoende beantwoord zo? Dat is het geval.  De fractie van 
de VLP heeft een vraag gesteld over verlaging tarief afvalstoffenheffing 2016. Ik kijk… 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, wij zullen nog met schriftelijk aanvullende vragen komen. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Met schriftelijk aanvullende vragen, dus voor dit moment is dan hiermee voorlopig 
voldoende. De fractie van de Nieuwe Democraten inzake een vraag gaan we de lasten nu een keer 
verlagen. Nog een aanvullende? De heer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. Aanvullende vraag hierop, dank overigens voor de 
beantwoording van de vragen eerder gesteld, is hoeveel geld er mogelijk gemoeid is met een claim 
van Attero ten opzichte van onze afvalinlevering 2015 c.q. 2016 zodat we kunnen bepalen hoeveel er 
eventueel extra in dit fonds zit. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, op dit moment zou ik dat heel grof moeten benaderen, dat vind ik iets te grof. 
Ik denk dat ik het dit moment liever schriftelijk zou willen benaderen, dan heeft u een beter getal. 
 
De VOORZITTER: Akkoord zo? Ja?  
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Alstublieft. En dan de fractie van de Roosendaalse Lijst nog inzake tarieven Suite 
versus buurthuizen. De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Ja, niet op dit moment en aanvullende vraag maar ik maar sluit niet uit dat we dat 
nog doen maar dan doen we het natuurlijk schriftelijk. Dank u wel, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Oké. Dus voor dit moment vooralsnog afgedaan in afwachting van nadere 
schriftelijke vragen uwerzijds. Dan zijn wij door, door de vragen en de beantwoording heen.  
 
5. A-categorie 
a. Voorstel verlenging tijdelijke vervanging M. Frijters door de heer G. Boons 
De VOORZITTER: Agendapunt 5 de hamerstukken inzake het zojuist geagendeerde raadsvoorstel 
inzake de verlenging van het tijdelijke ontslag van raadslid Frijters. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Lijkt mij niet. Dan is hiermee het raadsvoorstel bij hamerslag aanvaard.  
 
6. B-categorie 
De VOORZITTER: Agendapunt 6 daar hebben we geen inhoudelijke voorstellen voor. 
 
7. C-categorie 
a. Interpellatiedebat informatievoorziening en besluitvorming Ondernemersfonds 
De VOORZITTER: Wel agendapunt 7 in de zogeheten C-categorie. Onderwerpen ter bespreking en 
we beginnen met het interpellatiedebat zoals het vorige week is ingediend en goedgekeurd door u 
raad. Het interpellatiedebat inzake de informatievoorziening en besluitvorming Ondernemersfonds. Ik 
stel zowel de heer Schijvenaars als aansluitend op zijn verzoek ook de heer Hertogh in de 
gelegenheid om het interpellatieverzoek kort toe te lichten met vervolgens een eerste beantwoording 
van de zijde van het college door wethouder Verbraak en vervolgens is er een volle eerste en tweede 
termijn. Meneer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Dank u wel, voorzitter. En allereerst ook namens onze fractie van harte 
proficiat met uw verjaardag. Verder danken wij de collega raadsleden voor het toelaten van dit 
interpellatiedebat, wij waarderen dat zeer. En zo dadelijk zal mijn collega mede-indiener de heer John 
Hertogh nog een korte toelichting geven. Voorzitter, collega en ook de wethouder tijdens de 
behandeling van het voorstel in de Commissievergadering van 3 december 2015 is door wethouder 
Verbraak de suggestie gewekt dat GoStores en Oostplein niet onder het Ondernemersfonds zou 
vallen omdat het ‘een andere tak van sport’ is, namelijk detailhandel. Dit als argument om geen 
uitzonderingen binnen dezelfde tak van sport, bijvoorbeeld voor De Meeten, in het Ondernemersfonds 
te maken. Twee weken later tijdens de raadsvergadering van 17 december meldt wethouder Verbraak 
dat GoStores en McDonalds mee gaan doen aan het Ondernemersfonds. En de wethouder geeft ook 
aan dat GoStores onder Majoppeveld valt en daarmee tot het Ondernemersfonds behoort. En tevens 
heeft wethouder Verbraak verwezen naar een bijeenkomst van GoStores waar onder andere 
Kwantum bij aanwezig was als voorbeeld dat GoStores van het begin af aan zeer betrokken is 
geweest bij het Ondernemersfonds. Kwantum evenwel maakt echter geen onderdeel uit van het 
concept GoStores. En dag later in de brief van 18 december betreurt de wethouder dat er verwarring 
is ontstaan over de vraag of GoStores en Oostplein bij het Ondernemersfonds zijn betrokken. En dat 
is op zich opmerkelijk, omdat de wethouder in dezelfde brief verwijst naar de kaart bij de verordening 
waarop GoStores, Oostplein en McDonalds al waren opgenomen. En we hebben vier vragen die 
onderwerp zijn van interpellatie en wij hopen dat de wethouder daar uitgebreid volledig daarop gaat 
antwoorden. Vraag 1. Wanneer waren GoStores en Oostplein er van op de hoogte dat zij onder het 
Ondernemersfonds zouden vallen en kan de wethouder dit aantonen? Vraag 2. Naar welke 
bijeenkomst van GoStores verwees de wethouder in de raadsvergadering van 18 december? En 
wanneer vond die bijeenkomst plaats en welke ondernemers waren daarbij aanwezig? Vraag 3. 
Waarom heeft de wethouder niet tijdens de Commissievergadering meteen duidelijk gemaakt dat 
Oostplein en GoStores wel tot het Ondernemersfonds behoren? En de laatste vraag. Is de wethouder 
van mening dat de wijze waarop hij informatie over GoStores en Oostplein dat is abusievelijk niet 
opgenomen heeft verstrekt de besluitvorm heeft beïnvloed? Dat waren de vier vragen, voorzitter en wij 
zien uit naar de beantwoording en naar een goed debat in twee termijnen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Vervolgens is het woord aan de heer Hertogh van de fractie van de 
VLP. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Door de plotselinge mededeling van wethouder Verbraak 
in de raadsvergadering dat McDonalds en GoStores ook en met nadruk op ook, tevens de 
belangrijkste vraag eigenlijk uit deze interpellatie het woordje ook, want dat betekent dat er 
toegegeven werd dat zij eerst dus McDonalds en GoStores, dat zij niet mee zouden doen aan het 
Ondernemersfonds Borchwerf I – Majoppeveld door middel van invoering van reclamebelasting. Door 
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deze uitspraak was de fractie van de VLP volledig overdonderd en reageerde dan ook minder flatteus 
in de raad in de tweede termijn. De fractie van de VLP is vanaf de beeldvormende vergadering, 
Commissievergadering en de eerste termijn in de raad in de veronderstelling geweest dat er een 
Ondernemersfonds in het leven werd geroepen voor Ondernemers die gevestigd waren op het 
bedrijventerrein Borchwerf I en Majoppeveld met de bestemming en dat is het allerbelangrijkste de 
bestemming bedrijven. Daar had de VLP graag mee ingestemd, voorzitter. Maar wij werden 
geblokkeerd door de handelswijze van de wethouder en we stellen dan ook de wethouder 
verantwoordelijk voor onze tegenstem, doordat wethouder Verbraak een rookgordijn had opgetrokken 
over Oostpoort, GoStores, Vijfhuizenberg en De Stok- Rosada bij het tot stand komen van dat 
Ondernemersfonds. Reden waarom de fractie van de VLP deze interpellatie mede ondersteunt heeft. 
De fractie van de VLP is er altijd van uitgegaan dat het bestemmingsplan Majoppeveld 2008 een 
bestemmingsplan dat wij naar alle raadsleden hebben gestuurd dat dat de leidraad moest zijn voor de 
invoering van reclamebelasting waarbij De Meeten met een gemengde functie G5 en de 
detailhandelsfuncties van GoStores en Oostplein een uitzondering vormden. Voorzitter, de VLP heeft 
aanvullende vragen voor wethouder Verbraak naast de terechte gestelde en zeer zorgvuldig gekozen 
vragen van de Nieuwe Democraten. Waarom heeft u een rookgordijn opgetrokken? Was uw 
ruimtelijke ordening kennis over bestemmingsplannen niet toereikend? Iets wat wij u geenszins kwalijk 
nemen. Maar waarom bent u niet om advies gegaan bij uw wethouder Theunis en had hiermee veel 
ellende kunnen voorkomen. Was u wel op de hoogte van de betekenis van G5 voor De Meeten? 
Wilde u daarom niet uitzonderen en dat er daaruit mogelijk voortvloeiend consequenties zullen komen 
voor het gehele Ondernemersfonds. U zet het hiermee op het spel. Voorzitter, wethouder Verbraak 
geeft altijd hoog op van de hoge mate van collegialiteit in dit college. Maar was wethouder Polderman 
niet gemotiveerd tegen uw Economisch Actieplan? Had hij niet volkomen gelijk? Liet wethouder 
Theunis u hierna niet zwemmen in uw kennis van het bestemmingsplan Majoppeveld 2008. Voorzitter, 
het Ondernemersfonds is een onderdeel van het Economisch Actieplan, het slechtste financieel 
onderbouwde raadsvoorstel allertijden in de Roosendaalse raad waar wethouder Verbraak helaas 
voor verantwoordelijk is. En voorzitter, dat doet niet af aan de grote klasse presentatie van 5 
deskundige ambtenaren gisteravond in de themavergadering. Niets dan lof daarover. Voorzitter en 
dan tenslotte en wellicht en overvloede waarom heeft de wethouder zich niet aan het geldende 
bestemmingsplan Majoppeveld 8 uit, Majoppeveld uit 2008 gehouden om alleen reclamebelasting in 
te voeren voor ondernemers met een bestemmingsfunctie bedrijven, dan had hij tenminste al één 
hobbel uit het financieel er omstreken Economisch Actieplan naar tevredenheid genomen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Een eerste reactie van de zijde van wethouder 
Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. In antwoord op de vragen van de Nieuwe Democraten, 
wanneer waren GoStores en Oostplein ervan op de hoogte dat wij onder het Ondernemersfonds 
zouden vallen en kan de wethouder dit aantonen. Alle ondernemers uit het betreffende gebied 
waaronder dus ook de ondernemers van GoStores en Oostplein hebben een uitnodiging ontvangen 
voor de bijeenkomsten van 11 december 2014 en 9 juli 2015 inzake het Ondernemersfonds. De 
verzendlijst heb ik van de Ondernemersvereniging Majoppeveld mogen ontvangen. Hieruit bleek ook 
dat alle ondernemers van Majoppeveld dus ook die van GoStores en Oostplein een uitnodiging zijn 
toegestuurd voor die bijeenkomsten. Naar welke bijeenkomst van GoStores verwees de wethouder in 
de raadsvergadering van 18 december. Wanneer vond de bijeenkomst plaats en welke ondernemers 
waren daarbij aanwezig? Ik heb toen verwezen naar de algemene bijeenkomst over het 
Ondernemersfonds van 9 juli 2015, hiervoor waren alle ondernemers dus ook die van GoStores en 
Oostplein uitgenodigd. Ik heb de presentielijst gezien die door de initiatiefnemers van de 
Ondernemersfonds zijn opgesteld en kan u melden dat de supervisor van de Kwantum één van de 
aanwezigen was die avond. Overigens is het bijhouden van een presentielijst geen vereiste procedure 
voor het Ondernemersfonds. Waarom heeft de wethouder niet tijdens de Commissievergadering 
meteen duidelijk gemaakt dat Oostplein en GoStores wel tot het Ondernemersfonds behoren. Op dit 
punt was ik tijdens de Commissievergadering niet scherp. Hiervoor heb ik ook juist de raad mijn 
oprechte excuses aangeboden in de brief van 18 december omdat er op het eind van het debat wat ik 
als een zeer goed debat heb ervaren, op het eind van het debat verwarring ontstond. Is de wethouder 
van mening dat de wijze waarop hij informatie over GoStores heeft verstrekt de besluitvorming heeft 
beïnvloed? Nee. Voorzitter, richting de heer Hertogh. Ja, ik heb in mijn brief gezet dat ik dat zeer 
betreurde dat dat die avond gebeurde. U zegt ja bestemmingsplan en dat soort dingen. U moet wel 
goed beseffen dat het Ondernemersfonds geheel door de ondernemers is opgezet en dat wij als 



 
 

Verslag raadsvergadering 21 januari 2016     pagina 5 

gemeente hebben gezegd wij willen daaraan meewerken door het innen van de belasting, want dat is 
onze taak. En ook de ondernemers die hadden het kaartje gemaakt wat u gemaakt wat u bij de 
stukken hebt ontvangen. En de rest van de antwoorden heb ik eigenlijk in de richting van de heer 
Schijvenaars gegeven. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Dan start nu de eerste termijn van de zijde van u 
raad. Wie wenst het woord, dan inventariseer ik het eventjes. Niemand? Dan gaan we naar de tweede 
termijn. O toch, de heer Schijvenaars. Anderen nog van u raad? Nee? De heer Schijvenaars eerste 
termijn.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. Dank aan de wethouder voor zijn beantwoording. Hoe summier 
en hoe formeel ook. Voorzitter, we moeten vaststellen dat er toch verschillende waarheden aan het 
ontstaan zijn. De interpellatie zoals we nu met elkaar hebben gaat uiteraard over de 
informatievoorziening en de besluitvorming. En met juiste volledige en tijdige informatie valt ook goede 
besluitvorming of je nou voor of tegen bent dat is nu vanavond niet meer aan de orde. Maar het is de 
wethouder die ons in stelling moet brengen met een doorvocht raadsvoorstel om een echt goed debat 
te laten ontstaan. En ook wij als raad houden onze eigen verantwoordelijkheid om zelf ook informatie 
op te halen en te toetsen en dat doen wij. Dat doen meerdere fracties en dan blijkt dat er heel veel ruis 
op de lijn heeft gezeten en dat er ook heel veel verzet was. Antwoorden als ik heb een verzendlijst 
gezien, iedereen is uitgenodigd, voorzitter, dat zegt eigenlijk helemaal niets. Vooral niet als juist heel 
veel ondernemers zeggen dat zij niets hebben ontvangen. Maar ook echt niets hebben ontvangen. De 
beeldvorming was daarover kraakhelder. De wethouder ontkent het allemaal en probeert het af te 
concluderen dat het allemaal wel goed en zorgvuldig is geweest precies ook in lijn van zijn 
beantwoording op de vragen van onze interpellatie. Maar hiermee gaat de wethouder eigenlijk al gelijk 
de fout in. Voorstellen en verzoeken onder andere van de SP voor mediation wijst hij af en blijft 
constant zijn mantra herhalen dat alles goed gaat. Maar we moeten vaststellen en mijn collega de 
heer Hertogh van de VLP heeft het ook net aangetoond, we moeten vaststellen dat de wethouder 
onvoldoende kennis heeft van het dossier en van alle actoren die erin betrokken zijn. En dat blijkt ook 
3 december met zijn opmerkingen dat GoStores en Oostplein buiten het Ondernemersfonds vallen en 
dat blijkt op 17 december als de wethouder trots meldt dat GoStores en McDonalds ook mee gaan 
doen met. En die vraag van collega Hertogh zojuist gesteld is door de wethouder niet beantwoord. En 
dat blijkt voor de derde keer in zijn excuusbrief van 18 december dat hij verwarring heeft gezaaid naar 
GoStores en Oostplein, terwijl hij in diezelfde brief verwijst naar de kaart bij de verordening waarop dit 
staat vermeld. Hij kent het dossier niet. En tussendoor probeert de wethouder iedere keer weer weg te 
glippen als hij bij de mondelinge behandeling wordt gewezen op zijn gebrek aan kennis en zijn 
tegenstrijdige opmerkingen. Hij weet keer op keer zelfs de meest basale vragen te beantwoorden en 
verschanst zich achter de coalitie die hem blijkbaar blijft beschermen. Dit is het raadsvoorstel en daar 
moet u het mee doen, zegt hij keer op keer alsof hij de autoriteit is of deskundigheid zou hebben van 
de rijdende rechter die overigens wel weet waar hij het over heeft. Wij hadden tientallen vragen 
voorbereid en hebben na overleg gekozen om er slechts vier te stellen. En de antwoorden op die vier 
vragen, voorzitter, die stellen ons teleur. Wanneer waren de ondernemers op de hoogte van met name 
GoStores en Oostplein. Het antwoord ik heb de verzendlijst gezien en het is goed, voorzitter. Vraag 2 
naar welke bijeenkomst van de GoStores verwees de wethouder. Hij noemt een bepaalde 
bijeenkomst, voorzitter en zegt dan aanvullend de supervisor van Kwantum was daar. Maar het is 
geen volledig antwoord op de gestelde vraag. En waarom heeft die wethouder, vraag 3 niet tijdens de 
Commissievergadering meteen duidelijk gemaakt dat GoStores en Oostplein wel tot het 
Ondernemersfonds behoorden. Ja zegt hij ik was niet scherp genoeg. Ja als je je niet voorbereid dan 
ben je nooit scherp natuurlijk. Heeft excuses gemaakt, klopt. Excuses hebben we ook wel aanvaard, 
maar wat hebben we aan excuses, voorzitter. Kwamen ze uit hem zelf of was het meer om de schade 
te beperken? Komen we steeds meer in een excuusdemocratie terecht? En dan eigenlijk de 
principiële vraag is de wethouder van mening dat hij heeft gezorgd voor een goede besluitvorming 
door de juiste informatie te verstrekken. En dan zegt hij ja, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb goed op 
tijd alles en iedereen geïnformeerd. Terwijl de feiten en de voorbeelden die zijn genoemd overduidelijk 
aantonen dat dit niet zo is.  Voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Uw termijn is … 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik ga, ik zit even te dubben, voorzitter, ik heb ook vandaag nog heb ik 
een aantal feiten gecontroleerd. En die feiten hebben betrekking op de simpele vraag wanneer waren 
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GoStores en Oostplein op de hoogte. En voordat ik met u ga delen wat mijn feitenonderzoek heeft 
opgeleverd wil ik toch graag de wethouder in de gelegenheid stellen om nog even één keer heel goed 
na te denken, heel goed na te denken of hij ons zojuist op dit punt wel goed heeft geïnformeerd, 
voorzitter. En dan zal ik straks in mijn tweede termijn dieper op ingaan, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. Geen anderen van u raad in eerste termijn. Wethouder behoefte 
aan een reactie? Nee, maar goed. De wethouder ziet af van een reactie. Dan betekent dat de tweede 
termijn van de zijde van u raad daar is. Zijn daar sprekers voor? Nee, de heer Schijvenaars natuurlijk. 
Tweede termijn. U bent de enige. U gaat even iets ophalen? Ik hoop in deze zaal? Stel dat het thuis 
is, dan wordt het wel erg laat. U kunt, u neemt nu wel het woord intussen. Ja, het woord is aan u. Ja, u 
bent de enige. Dus ga uw gang, tweede termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik vind het oprecht jammer dat de wethouder afziet van zijn tweede termijn. 
Voorzitter, de vraag was is de wethouder nog steeds overtuigd in zijn beantwoording over GoStores 
op de hoogte was van. Voorzitter, ik heb vanmiddag heb ik gebeld met GoStores. Ik heb GoStores 
uitgelegd welk debat er op dit moment speelt. Ik heb GoStores gevraagd wat wij weten van het 
Ondernemersfonds. Ik heb GoStores gevraagd wanneer bent u daarvan op de hoogte gesteld. Het 
antwoord van GoStores was als volgt wij zijn tot op de dag van vandaag zijn wij niet geïnformeerd 
over het Ondernemersfonds op geen enkele wijze. Dat was het antwoord. Ik schrok daar enorm van. 
Het was zeker niet het antwoord wat ik graag wilde horen, maar het was wel het antwoord. En 
uiteraard heb ik dan ook nog even opnieuw geverifieerd ik heb ook andere mensen gevraagd op 
GoStores waren jullie op de hoogte. Ik heb ook de mensen van de Werkgroep De Meeten gevraagd 
hebben jullie informatie of GoStores op de hoogte was. Ook die mensen hebben navraag gedaan en 
heb ik iedere keer het antwoord gekregen dat GoStores niets wist. Voorzitter en dan is de conclusie 
dat er dus twee waarheden zijn. De wethouder zegt niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet 
vier keer, zegt de wethouder GoStores was op de hoogte. En GoStores was niet op de hoogte, 
voorzitter als we dit met elkaar moeten vaststellen en als we ook moeten vaststellen dat ik de 
wethouder expliciet vraag denk nog even goed na misschien heeft u iets over het hoofd gezien 
daarvan afziet voorzitter. Welke conclusie kun je dan trekken? Dan heeft de wethouder ons niet juist, 
niet volledig en niet tijdig geïnformeerd. Mensen buiten de politieke arena zullen zeggen er is hier 
gewoon sprake van liegen. En voorzitter als een wethouder zich op deze manier opstelt en op deze 
manier ons als raad tegemoet treedt en ook in deze interpellatie zich vastklampt aan wat formele 
antwoorden als ik heb een verzendlijstje gezien, voorzitter dan is deze wethouder niet geschikt op dit 
dossier om te functioneren, voorzitter. En dan krijg je de hele lastige vraag, ga je dan een motie van 
afkeuring indienen of een motie van wantrouwen? Als ik kijk naar het dossier Ondernemersfonds dan 
moet ik zeggen hierin heeft de wethouder gefaald op alle fronten en dat verdient een motie van 
afkeuring. Maar als ik zou gaan kijken naar het optreden van dezelfde wethouder met betrekking tot 
de detailhandelsnota het Economisch Actieplan, het Cultuurhuis of noem maar een ander voorbeeld 
ook. Dan zou je eigenlijk vanavond moeten zeggen een motie van wantrouwen. Maar om het maar 
heel zorgvuldig te houden, voorzitter. Zullen we ons vanavond beperken tot het indienen van een 
motie van afkeuring. 
 
De VOORZITTER: En die wilt u nu indienen of na het antwoord van de wethouder ? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kijk, voorzitter, wij staan nog steeds open om ons te laten overtuigen dat 
wij het absoluut verkeerd zien en zullen gelijk excuses maken als wij het absoluut verkeerd zien. Dus 
de motie van afkeuring is nu afgekondigd, laten we dan ook inderdaad afwachten hoe de wethouder 
daarop gaat reageren en ik nodig ook vooral de collega’s in de gemeenteraad uit om ook hun mening 
te geven over dit dossier. 
 
De VOORZITTER: Akkoord dat was de zijde van de tweede termijn van u raad. Wethouder geen 
behoefte aan een reactie? Ja? De wethouder geeft een korte reactie. Ga uw gang, wethouder 
Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik herhaal alle ondernemers uit het betreffende gebied waaronder 
dus ook die van ondernemers van GoStores en Oostplein hebben een uitnodiging ontvangen voor de 
bijeenkomst van 11 december 2014 en 9 juli 2015 inzake het Ondernemersfonds, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Akkoord. Dit betekent dat de termijnen gebruikt zijn. Ik kijk nog even naar de heer 
Schijvenaars wat betreft uw motie die mondeling is aangekondigd, maar u heeft nog gelegenheid om 
de motie in te dienen zodat we daarover kunnen gaan stemmen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik kijk nog even naar mijn collega van de VLP de 
heer Hertogh of ik ook deze motie van afkeuring ook namens hen nu definitief kan gaan indienen.  
 
De heer HERTOGH: Ja, als wij ons woord geven dan houden wij ons aan ons woord. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, motie van afkeuring. De gemeenteraad van Roosendaal in 
vergadering bijeen op 21 januari 2016 gehoord hebbende de beraadslagingen tijdens het 
interpellatiedebat informatievoorziening en besluitvorming Ondernemersfonds Majoppeveld en 
Borchwerf I, vaststellende dat wethouder Verbraak zelf op 18 december 2015 in zijn brief aan de 
gemeenteraad constateert dat hij onduidelijk is geweest in zijn beantwoording op de vraag of 
GoStores en Oostplein bij het Ondernemersfonds werden betrokken en verantwoordelijkheid neemt 
voor de hierdoor ontstane verwarring. Vaststellende dat hij in dezelfde brief schrijft dat hij dat betreurt 
en hiervoor de gemeenteraad excuses aanbiedt. Overwegende dat wethouder Verbraak op veel meer 
vragen onduidelijk heeft geantwoord of heeft geweigerd te antwoorden. Overwegende dat hij blijft 
persisteren dat alle ondernemers op de zogenaamde plankaart die sinds maart 2015 ongewijzigd is 
gebleven zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over het ondernemersfonds. Constaterende 
dat de eigenaar van GoStores tot vorige week 15 januari en vanmiddag heb ik dat nog extra gecheckt 
stelt niets, niets te hebben vernomen van de gemeente of de initiatiefnemers zelf van het 
Ondernemersfonds en dit wel past in het patroon die ook de ondernemers aan De Meeten hebben 
geschetst. Constaterende dat de wethouder op 17 december een maand eerder in de 
raadsvergadering trots meldt dat GoStores en McDonalds mee gaan doen met het 
Ondernemersfonds. Van mening zijnde dat wethouder Verbraak op meerdere momenten informatie 
geeft die op zijn minst tegenstrijdig is dan wel zorgt voor verwarring dan wel onwaar is. Van mening 
zijnde dat hij blijkbaar grote moeite heeft om dossierkennis in zich op te nemen dan wel dossierkennis 
op een juiste, volledige en tijdige wijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Concluderend dat 
wethouder Verbraak op dit dossier aantoonbaar de gemeenteraad onvoldoende juist, volledig en tijdig 
heeft geïnformeerd. Concluderend dat hij hierdoor geen goede bijdrage heeft geleverd aan het zorgen 
voor een ordentelijk debat waarbij feiten centraal staan, moeten staan. Besluit: Zijn afkeuring uit te 
spreken in wethouder Verbraak over de wijze waarop hij in dit dossier heeft gehandeld. Besluit 
wethouder Verbraak dringend te adviseren zijn functioneren op dit en andere dossiers ernstig te gaan 
verbeteren ter voorkoming van een motie van wantrouwen. En deze motie van afkeuring wordt 
ingediend namens de fractie Nieuwe Democraten en de fractie van de VLP de heer John Hertogh. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 1 en ja heet heeft het onderwerp 
“Motie van afkeuring”. De termijnen zijn gepasseerd dus dat betekent dat wij nu meteen toe zijn aan 
het stemmen over deze motie. En gewoontegetrouw vraag ik altijd aan u  heeft één uwer behoefte aan 
een stemverklaring op deze motie? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze 
motie nummer 1? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Nieuwe Democraten en de VLP. De 
motie is verworpen.  
 
b. Motie Roosendaalse Lijst en VLP Subsidietoekenning verenigingen Sport, Cultuur en 
    Recreatie 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b, eventjes, 7.b dat is een motie van de 
Roosendaalse Lijst en VLP inzake “Subsidietoekenning verenigingen Sport, Cultuur en Recreatie”. Ik 
kijk even naar degene die de motie indient. De heer Brouwers en dan de heer De Regt? In die 
volgorde? De heer Brouwers, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Vorige week is tijdens het debat de motie uitgebreid aan 
bod gekomen. De motie gaat er voornamelijk om de verenigingen die aan de criteria voldoen maar 
geen geld hebben gekregen omdat het geld op is. Voor de VLP en de Roosendaalse Lijst  vonden wij 
dit zeer ongewenst, vandaar dat wij de koppen bij elkaar gestoken hebben om te komen tot een motie 
om deze in te dienen om alsnog de verenigingen een subsidie te geven. Vorige week is het uitgebreid 
aan bod ook gekomen en een merendeel van de fractie heeft ook aangegeven we moeten het eens 
een keer hebben over de samenstelling van de beoordelingscommissie. Nadere toetreding, regel 
vernieuwend zou een keer ter sprake moeten komen en ook de toereikendheid van het budget willen 
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we nog naar kijken. Dat heeft ertoe geleid dat we deze week al een mailing rond gedaan hebben bij 
alle fracties om met een afvaardiging met de raad en de ambtenaren eens te kijken van hoe kunnen 
we een en ander bespreken om zo richting Kadernota elkaar te kunnen ondersteunen en zo een 
duidelijk advies en voorstel richting de raad, richting het college te kunnen geven. Voorzitter, ik wil nu 
toegaan aan het indienen van de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel. Motie Roosendaalse Lijst en VLP inzake Subsidietoekenning 
verenigingen Sport, Cultuur en Recreatie. Draagt het college op het subsidiebudget met € 50.007,25 
te verhogen zodat genoemde verenigingen welke wel voldoen aan de criteria van 70 punten en meer 
alsnog in aanmerking komen voor subsidie en deze kosten te laste te brengen van de post onvoorzien 
en te verwerken in de Bestuursrapportage. Deze wordt mede ingediend door de Roosendaalse Lijst 
en is medeondertekend door alle partijen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Vervolgens de heer De Regt van de Roosendaalse 
Lijst. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst heeft sport, cultuur en recreatie 
bijzonder hoog in het vaandel staan. Verenigingen, organisaties en instanties die hieraan uitvoering 
geven verdienen dan ook volgens on een steun in de rug onder andere in de vorm van subsidies. Zij 
dragen namelijk bij aan saamhorigheid en cohesie in de samenleving. Zij zijn de smeerolie in onze 
samenleving en zorgen voor een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding voor onze inwoners. 
Voorzitter, de subsidies worden verstrekt conform de door ons vastgestelde verordening conform een 
daarbij behorend budget als kader. Laten wij als raad dat budget nu net te laag hebben vastgesteld 
om alle positief beoordeelde subsidieverzoeken te kunnen honoreren. De motie die nu voorligt 
voorziet erin dat het tekortschietende budget zodanig wordt aangevuld dat alle verzoeken die genoeg 
punten hebben gescoord op de subsidieladder ook daadwerkelijk subsidie krijgen. Hiervoor is een 
bedrag nodig van 50.000 euro, dat stellen wij graag ter beschikking. Hiertoe heeft daarom de 
Roosendaalse Lijst samen met de VLP deze motie ook voorbereid en tot ons genoegen een 
raadsbrede steun gekregen. Voorzitter, wat de betreft de subsidieverordening op zich de VLP heeft 
hier al naar gerefereerd, naar onze mening een goede verordening enkel hier en daar moet nog wat 
fijn slijperij plaatsvinden. Dit is ook in de Commissie door de diverse andere partijen zo uitgesproken. 
Wij stellen daarom dan ook voor zoals ook in de Commissie al werd gesuggereerd dat we als raad 
rond tafel gaan of als raadsgroep om samen tot een nog betere en meer uitgebalanceerde 
verordening te komen. En hierbij mag wat ons betreft de huidige verordening zeker als basis dienen. 
Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie is ingediend krijgt mee nummer 2 en heet 
“Subsidietoekenning vereniging Sport, Cultuur en Recreatie” en maakt onderdeel uit van de 
beraadslagingen. Is er nog behoefte aan de zijde van u raad anders dan twee indieners en sprekers 
om nog over deze motie iets te zeggen? Van de zijde van het college. Ik inventariseer de heer 
Beesems. Anders nog? Van u raad? Nee? Dan is het woord aan de heer Beesems. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben we uitermate en heel langdurig 
gesproken hierover en we waren het gauw eens. Rest mij wat kanttekeningen te plaatsen omdat wij 
ook mede ondertekend hebben en het eens zijn met deze motie. Maar de raad heeft de 
subsidieverordening vastgesteld. Niet voor alle aanvragen zouden we naar de raad komen en het 
mandaat ligt bij het college. Het college vult het in en wij trekken ons terug. Het staat haaks, wat we 
afgesproken hebben op de Agenda van Roosendaal, kleinere overheid, minder bemoeienis. We 
hebbend de Programmabegroting vastgesteld, bijna unaniem en nu halen we al geld uit de 
bestemmingsreserves terwijl dat mogelijk ook goed was geweest om de basis op orde te brengen. We 
doen graag mee in de Werkgroep, we hebben ook ideeën daarover. En we zullen de motie helemaal 
ondersteunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Nog anderen van u raad? Dat is niet het geval. Van 
de zijde van het college is er geen aanleiding om te reageren. Stel ik voor dat we de beraadslaging 
sluiten en overgaan tot stemmen. Heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? 
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Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 2? Voor motie 2 heeft u gestemd bij unanimiteit de motie is 
aanvaard. 
 
c. Raadsmededeling 61O-2015 Mobiliteitsagenda 2015-2019 
De VOORZITTER: Agendapunt 7.c. een raadsmededeling inzake de Mobiliteitsagenda 2015-2019. 
Een tweetal fracties CDA en VLP hebben deze raadsmededeling geagendeerd als ik het goed zie en 
dan beginnen wij ook met de woordvoerders van deze twee fracties. Van de zijde van het CDA in elk 
geval de heer Breedveld. Ga u, wilt u als eerste? Ja, ga uw gang. En van de VLP dat zal worden, 
wordt de heer Heeren. Ja. Meneer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, dank u wel, voorzitter. 24 december 20.40 uur op kerstavond ik weet het 
nog heel goed, toen ontvingen we van de griffie, de heer Dam het eerste digitale Magazine Raad in 
Beeld van de gemeenteraad van Roosendaal. En waarom weet ik dat nou nog zo goed? Ik zat in de 
kerstnachtdienst van onze kerk en ik was vergeten mijn telefoon op stil te zetten. Dus ik vergeet nooit 
meer dat dat magazine, dat blijft mij altijd bij staan, dus en heel veel andere mensen ook. Dus dat is 
positief het is gelijk onder veel mensen verspreid. Een echt vernieuwende stap om de inwoner meer 
bekend te maken met politiek, omdat bleek dat slechts 50% van de mensen een raadslid kent in de 
eigen gemeente. In dat magazine Raad in Beeld komt ook een onderdeel naar voren, de raad in 
cijfers. Spannend onderdeel. Gelijk kijken hoeveel procent van de spreektijd je dan hebt en daar bleek 
ik 1,2% van de spreektijd in de raad te hebben. Toen dacht ik is dat dan normaal of veel of weinig. 
Toen zag ik een ander raadslid, die heeft het twintigvoudige aan tijd nodig gehad om hetzelfde ook 
duidelijk te maken dus dat was nogal, dat viel behoorlijk tegen. Ik hoop dat ik met deze uitgebreide 
bijdrage in ieder geval die vijf minuten kan volmaken, zodat ik die 1,2% een beetje opkrik. Dus ik ga 
gewoon mijn tijd pakken. Nu, dus, ik ga even verder over dat innovatieve magazine. Op, op pagina 5 
daar ziet u bovenaan de pagina mijn ogen terug, toen nog met bril. En ik sprak in dat interview de 
verwachting uit dat het raadswerk veel zitten, veel praten was en die is ook uitgekomen die 
verwachting. Daarnaast vertelde ik ook dat politiek juist heel erg leuk was omdat je de mogelijkheid 
hebt het verschil te kunnen maken en juist dat verschil maken daar draaide het om in de afgelopen 
maanden in mijn bijdrages namens het CDA met betrekking tot Mobiliteitsagenda en het Gemeentelijk 
Verkeer en Vervoersplan en ook dus daarom de ontsluiting Tolberg. Toevallig dat was leuk, vond ik 
via google notulen van de raadsvergadering van 25 januari 1990 terug, waarin de heer Piet Rampaart 
de grondlegger van de Roosendaalse Lijst een bezield betoog houdt met betrekking tot een door hem 
ingediend initiatiefvoorstel met betrekking tot de aanleg van een tunnel om Tolberg beter te gaan 
ontsluiten. Ik citeer “dat een tunnel in 1970 al eens ter sprake is geweest en toen niet haalbaar was 
doet nu niet meer ter zake, die tunnel is nodig ter ontsluiting van Tolberg. De raad kan het echt niet 
maken om tegen dit voorstel te zijn. Wanneer de raad wel tegenstemt kan het alleen maar om 
politieke redenen zijn en daar is dit voorstel veel te belangrijk voor”. Einde citaat. Wethouder Vorst 
heeft toen geantwoord ik begrijp de politiek, de problematiek en ik zal het meenemen in het Verkeer 
en Vervoersplan. Dat is wel opvallend want in al die jaren daarna is dat onderwerp ongelooflijk vaak 
teruggekomen op de politieke agenda. U moet alleen constateren dat 26 jaar later we niets verder 
gekomen zijn op dit dossier. Het komt terug in verkiezingsprogramma’s van zes partijen die hier zitten. 
Het komt terug in allerlei soorten onderzoeken, maar we zijn niets verder gekomen. Dus in het kader 
van die geloofwaardigheid waar je uiteindelijk dat verschil kan maken vond ik namens het CDA enorm 
belangrijk om die lang verwachte vervolgstap te zetten. En dat dames en heren dat kan vanavond 
gaan gebeuren, dit door de steun te geven aan de motie die ik graag in mag dienen namens de D66, 
de VLP, de VVD, de PvdA, GroenLinks en vandaag heeft zich ook nog Partij Verhoeven aangesloten 
om mede in te dienen, dus daar zijn we heel erg blij mee. Ik hoop ook dat de Roosendaalse Lijst zich 
nog aansluit omdat het ook bij hun in het verkiezingsprogramma als hoge prioriteit op de agenda 
staat. Ik hoop dat we met elkaar voor die inwoners van Tolberg hier het verschil gaan maken, door 
deze motie straks te steunen. Ik dank u voor uw aandacht en ik zal nu de motie indienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD: Ik zal het langzaam doen want ik heb nog een minuut.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar we mogen best wat eerder klaar zijn. 
 
De heer BREEDVELD: De bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg. De gemeenteraad van 
Roosendaal in vergadering bijeen op 21 januari 2016, gehoord de beraadslagingen over de 
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raadsmededeling Mobiliteitsagenda 2015-2019. Constaterende dat: Tolberg de grootste wijk is van de 
gemeente Roosendaal met de meeste inwoners. De ontsluitingsmogelijkheden van Tolberg beperkt 
zijn. De ontsluiting Tolberg buiten de Mobiliteitsagenda 2015-2019 valt. En deze opgave derhalve in 
de volgende Mobiliteitsagenda 2020-2024 aan bod komt. Van mening zijnde dat: Een betere 
ontsluiting Tolberg gewenst is in het kader van verkeersveiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Het in het kader van geloofwaardigheid naar de inwoners van Tolberg belangrijk is om 
nu een volgende stap te zetten in het beter ontsluiten van Tolberg. De komende jaren gebruikt kunnen 
worden om de verschillende oplossingsmogelijkheden die leiden tot een betere ontsluiting van Tolberg 
verder uit te werken. En een betere ontsluiting van Tolberg een grote investering vergt. Besluit: Een 
bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg in te stellen en in deze bestemmingsreserve overschotten 
van projecten uit de Mobiliteitsagenda 2015-2019 te storten. Nou namens de partijen die ik zojuist heb 
genoemd. Hartelijk dank voor hun steun.  
 
De VOORZITTER: Ja, meneer Breedveld, dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 3, heet 
“Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En de heer 
Heeren heeft een vraag voor u. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik inderdaad een vraag aan de heer 
Breedveld. Bestemmingsreserve ja zeker staan wij daar onder, want wij denken dat het een goed 
initiatief is. Als er in die pot bestemmingsreserves geld zit, wilt u dan zo snel mogelijk daarmee aan de 
slag om iets te gaan doen voor Tolberg. of zegt u zoals u inderdaad constaterende dat dat u wacht  tot 
2020 voor u begint met eventuele aanpassingen voor Tolberg. 
 
De VOORZITTER: Meneer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Dat is een goede vraag meneer Heeren. Het is natuurlijk, we kunnen met 
elkaar constateren dat als je nu vanavond 10 miljoen op de rekening zou hebben om ontsluiting 
Tolberg te realiseren dat alle partijen hier verschillend over denken. Dat was ook het hele moeilijke in 
dit dossier. De ene wil de ontsluiting via de Weihoek, de andere via Wouw en een ander iemand via 
de Antwerpseweg. Er zijn verschrikkelijk veel oplossingen mogelijk om dat geld te besteden dus we 
staan zeker open om daarover na te denken maar daarvoor is het enorm belangrijk zoals het ook in de 
motie staat om de komende jaren te gebruiken, de komende tijd te gebruiken om die verschillende 
oplossingsmogelijkheden goed uit te werken en in de tussentijd hopen we natuurlijk dat die pot 
enigszins gevuld is waardoor je ook daadwerkelijk wat kunt doen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag aan de heer Breedveld vragen, want als 
deze motie aangenomen gaat worden dan gaan we dus prioriteit geven aan de ontsluiting van de 
Tolberg. En ja dat betekent toch dat er andere punten minder belangrijk gevonden worden, 
bijvoorbeeld de verkeersveiligheid turborotonde Freijterslaan of de doorstroming verkeersafwikkeling 
Freijterslaan. Waarom vindt u dan niet dat die ook zo’n, zo’n reserve, bestemmingsreserve zouden 
moeten krijgen, want ik denk dat de mensen van de Freijterslaan bijvoorbeeld erg gebaat zouden zijn 
als daar een bestemmingsreserve voor gemaakt zou worden.  
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Mevrouw Oudhof, hartelijk bedankt voor uw vraag. Ja, die is makkelijk te 
beantwoorden, want hij komt terug in de Mobiliteitsagenda 2020-2024. De punten die u noemt 
bijvoorbeeld die veiligheid met betrekking tot de rotonde die staan gewoon opgenomen in deze 
Mobiliteitsagenda om te realiseren dus die gaan gewoon gebeuren. En eventuele overschotten die 
gaan alvast in een potje om over vier jaar te kunnen zeggen, nou dan hebben we al wat voor Tolberg 
opzij gezet. Dus er hoeft niets onder te lijden mevrouw Oudhof. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Maar vindt u dan dat Tolberg voor mag gaan op al die andere punten die ook op 
de Mobiliteitsagenda staan? 
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De heer BREEDVELD: Ja, dat zeg ik juist eigenlijk zojuist in mijn bijdrage dat komende vier jaar die 
punten gewoon aangepakt worden. Dus het leidt helemaal nergens onder. Dat is ook echt, er staat 
overschotten van die projecten die op die Mobiliteitsagenda staan voor de komende vier jaar. 
Eventuele overschotten die komen ten goede van die bestemmingsreserve. Dus al die projecten die u 
zojuist noemt die moeten gewoon gerealiseerd worden dat hebben we met elkaar als raad gaan we 
dat voorstel steunen om die punten met elkaar aan te pakken, dus ook die turborotonde en al die 
andere rotondes dus dat heeft u, dat gaat niet ten koste van. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, een vervolgvraag, maar wat heeft het dan voor zin? Want we kunnen daar 
wel een pot voor vormen maar vervolgens komt het toch nog niet aan bod. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, het komt de komende vier jaar niet aan bod. Maar juist omdat het een 
uitgave van 10 miljoen is, is het zo verschrikkelijk belangrijk, of 5 miljoen, of 8 miljoen of 12 miljoen, 
juist daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk om die pot met elkaar te vullen zodat we over vier jaar 
verder kunnen kijken. En dus nu niet te zeggen het moet niet ten koste gaan van die projecten die u 
zojuist noemt die zo belangrijk zijn voor die veiligheid. Dat vinden we als CDA Roosendaal absoluut 
ook.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Breedveld. Ik ga naar de fractie van de VLP, de heer Heeren. 
 
De heer HEEREN:  Voorzitter, voor ons ligt de Mobiliteitsagenda 2015-2019 een agenda met negen 
scenario’s die op twijfelachtige wijze op het verlanglijstje van de wethouder zijn terecht gekomen. 
Tijdens de Commissievergadering heeft de VLP door middel van vragen helderheid proberen te 
krijgen, bijvoorbeeld over de Flintdijk. De wethouder gaf aan dat de Flintdijk toch geasfalteerd wordt en 
er dus geld is. In het onderhoudsprogramma openbare ruimte konden wij niets vinden over de 
planning van deze asfaltering. Een simpele vraag wanneer staat de asfaltering van de Flintdijk 
gepland? Wanneer staat de asfaltering van de Flintdijk gepland? De Flintdijk komt niet op het 
verlanglijstje omdat er een financiering is. De centrumring komt wel op het verlanglijstje omdat er 
financiering is. Wethouder licht u eens toe waarom met dezelfde argumenten de Flintdijk geschrapt 
wordt en de centrumring toegevoegd wordt aan uw verlanglijstje. Bovendien konden wij in de tekst van 
het scenario centrumring nergens, maar dan ook helemaal nergens iets terugvinden over veiligheid en 
duurzaamheid. Wethouder klopt mijn stelling dat alle andere punten van uw lijstje wel gerelateerd zijn 
aan veiligheid en duurzaamheid. In 2009 heeft de gemeente al een hoop geld uitgegeven aan een 
rapport, om een rapport op te laten stellen over de ontsluiting van Tolberg. Hierin wordt de Weihoek 
als een separate wijk aangemerkt. Zoals we allemaal weten is Weihoek gewoon een onderdeel van 
Tolberg. Wat de VLP wil voorkomen is dat de Weihoek dadelijk weer buiten de boot valt als er 
gesproken wordt over de ontsluiting van Tolberg. Wethouder kunt u hier vanavond mijn zorgen 
wegnemen en toezeggen dat de Weihoek onderdeel is van de Tolberg. Voorzitter, u verwacht dat de 
VLP een motie in gaat dienen en ik zal dat ook maar gelijk doen. De motie heet “Centrumring eruit en 
Tolberg erin”. Ik zal het dictum even voorlezen. Het college op te dragen de prioritaire opgave 
veiligheid en duurzaamheid in de raadsmededeling Mobiliteitsagenda 2015-2019 de ontsluiting 
Tolberg als prioritaire opgave op te nemen in plaats van de opgave nieuwe centrumring en gaat over 
tot de orde van de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Centrumring eruit Tolberg  
erin”. Ik kijk even naar de wethouder, misschien een reactie op die twee… Sorry nog een vraag van de 
heer Yap aan de heer Heeren. Ga uw gang.  
 
De heer YAP:  Voorzitter, over de motie van de VLP u wil de centrumring eruit. Volgens de planning 
staat die wel heel ver naar voren zoals we al hebben vernomen in ieder geval dat, dat lijkt erop dat dat 
staat te gebeuren op een wat snellere termijn dan wellicht de ontsluiting van de Tolberg. Maar wat 
heeft u dan in gedachten voor de Tolberg als uw motie wordt aangenomen dat we dat binnen pak weg 
twee jaar gaan starten? 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel voor uw vraag meneer Yap. De Tolberg kent een groot aantal 
problemen die betrekking hebben op de ontsluiting. Daar zitten een aantal zaken bij die 
infrastructurele wijzigingen nodig zijn zoals de heer Breedveld al refereerde vanaf 1970 geloof ik of 
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1990 wordt er al intensief gesproken over een tunnel bij de Willem Dreesweg. Nou, daar is geld voor 
nodig. Vandaar ook zeker dat wij het initiatief van het CDA daar gaan steunen want daar moet 
gespaard worden. Maar er zijn ook een groot aantal zaken die een beduidend kleinere investering 
hebben die wel degelijk invloed hebben op de mobiliteit, op de verkeersveiligheid en duurzaamheid 
binnen de wijk Tolberg. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de busroutes in de Tolberg die gaan door de 
ontsluitingswegen en de haltes daar zijn geen uitvoegstroken voor de bus, die staat gewoon midden 
op de rijweg staat die stil tot de passagiers in- en uitgestapt zijn, nou dat geeft onveilige situaties en 
dat zijn kleine aanpassingen kost misschien 2.000 – 3.000 euro en die zie ik het liefst volgende week 
al aangepakt worden. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap als uw strijd met de microfoon gestreden is. 
 
De heer YAP: Ja, hij is kapot. Voorzitter, dank u wel. Maar waarom dat dan afzetten tegen de nieuwe 
centrumring dan had de VLP toch beter kunnen kiezen voor een alternatief, bijvoorbeeld voor een 
motie om deze maatregelen ook aan te pakken binnen de Mobiliteitsagenda die nu is vastgesteld door 
het college 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: De ontsluiting Tolberg is een breed begrip. Ik heb zojuist aangegeven dat de 
Flintdijk daar wordt geasfalteerd daar is financiering voor daarom kwam die niet op het lijstje van de 
wethouder. De centrumring wordt gefinancierd vanuit het Binnenstadfonds daar is financiering voor 
om die reden komt die wel op het lijstje. Nou, dat begrijpen wij niet dus wij wachten vol spanning het 
antwoord van de wethouder af. Maar om die reden zeggen wij als er financiering is hoeft die dus niet 
op het verlanglijstje op het prioritaire opgave te staan, dus om die reden hebben wij daarvoor gekozen 
om die eraf te halen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Het antwoord is reactie van de zijde van het college 
door wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. We hebben op een aantal momenten uitgebreid gediscussieerd 
met elkaar over mobiliteit in Roosendaal. Dat hebben we eerst gedaan met u raad als kaderstellend 
orgaan om het GVVP vast te stellen en daar waren aanvankelijk 17 projecten. En die meneer die 
straks uitgebreid over een heel interessant boekwerk in de kerk memoreerde, het CDA meneer 
Breedveld heeft ervoor gezorgd dat de ontsluiting van Tolberg als 18

e
 project aan het GVVP werd 

toegevoegd. Daarmee heeft de raad de kaders geschapen, welke 18, welke projecten de komende 10 
jaar voorrang moeten hebben op al die andere. Grote projecten, het gaat niet om de asfaltering van 
een weg om iets te repareren, grote projecten. En het is inmiddels al een aantal jaren gebruik in onze 
gemeente om vervolgens daaruit een Mobiliteitsagenda te maken om de volgorde der dingen in beeld 
te brengen. Het kan niet allemaal tegelijk en daarom een Mobiliteitsagenda om een volgorde te 
creëren. En in heb u in de Commissie allemaal uitgebreid uitgelegd dat we u een keer ter wille hebben 
willen zijn althans een poging hebben gedaan om u ter wille te zijn om met scenario’s te komen.  
 
De VOORZITTER: De heer Heeren een interruptie. Ja, dat dingetje misschien… 
 
De heer HEEREN: Het is inderdaad even een lastige microfoon vanavond.  
 
De VOORZITTER: Ja, ineens. 
 
De heer HEEREN: Maar ik wilde even aan de wethouder vragen hij had het over grote projecten 
waarbij niet alleen maar over asfalteren gesproken wordt. De wethouder heeft zelf aan gegeven dat in 
de Flintdijk tien aanpassingen plaats, plaats gaan vinden, naast het asfalteren. Waar ligt voor u de 
grens tussen grote aanpassingen en even meenemen met het asfalteren, want tien aanpassingen dat 
neigt voor het VLP in ieder geval toch wel naar grote aanpassingen. 
 
De VOORZITTER:  Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, over groot en klein zullen we altijd verschil van mening blijven houden, vrees ik. 
Waarom stond de Flintdijk er niet meer op? Omdat die als alles goed volgens plan was verlopen dat in 
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2015 allemaal zou zijn gedaan, dus daarom hoefden we hem niet meer op te nemen in de 
Mobiliteitsagenda, want het zou eind vorig jaar al gedaan zijn. Ware het niet dat we toen in overleg 
met de mensen van beheer hebben geconstateerd je moet het niet voor de feestdagen gaan doen, je 
moet het ook niet gaan doen voor de winter want ze konden niet garanderen meer dat het dan ook 
voor de feestdagen allemaal gereed zou zijn. Maar nogmaals het zou, het stond vorig jaar op de 
planning dus daar wordt dit jaar gevolg aan gegeven. Dus het heeft niet met groot of klein te maken, 
het zou zijn uitgevoerd geweest geworden. Terug naar de Mobiliteitsagenda. We hebben drie 
scenario’s getracht uit te werken voor u dat is getracht op zo objectief mogelijke manier in beeld te 
brengen en het college heeft gekozen voor het scenario veiligheid en duurzaamheid. En dat betekent 
niet dat die andere niet belangrijk zijn maar we hebben getracht een volgorde te brengen in de 
kaderstelling die u raad heeft gedaan in die 18 zaken die in dat, die agenda zijn terecht gekomen. Dus 
ze zijn allemaal belangrijk, maar de één is wat meer belangrijk dan de ander zal ik maar voorzichtig 
zeggen. En we hebben dat gescand op basis van wat objectieve criteria over veiligheid. De ontsluiting 
van Tolberg, klopt er is al heel vaak over gesproken. En hij is ook even zovele keren weer van tafel 
verdwenen en je kunt erover twisten of het feitelijk gezien een probleem is, maar in het gevoel van 
veel mensen is er wel wat. Dus uiteindelijk konden we als college ons er prima mee vinden dat die als 
achttiende was toegevoegd en ik heb in de Commissie ook al gezegd want toen is een motie om te 
gaan sparen ook al aan de orde geweest. En toen heb ik verteld dat ik dat een goede suggestie vind 
en dat het college zich daarin kan vinden. Ik zou bijna kunnen zeggen, we kunnen hem overnemen 
maar dat wil ik u niet aan doen. Het lijkt mij wel heel leuk als er gewoon over gestemd wordt door u 
raad. Ten aanzien van de andere motie over centrumring eruit en Tolberg erin. Nee. Er wordt hier 
gesteld dat de centrumring met beperkte motivering is opgenomen. In onze getrachte objectivering 
van 18 projecten staat het als, in het kader van de veiligheid als bovenaan en Tolberg staat niet bij de 
eerste negen, dus ze zijn in ieder geval qua zwaarte niet gelijk. Dat is een ding wat zeker is en 
objectief gezien, want wij hebben natuurlijk een heleboel bestanden geraadpleegd over aanrijdingen, 
politie, brandweer, iedereen. Dan blijkt er in de Tolberg helemaal niet zo’n gevaarlijke situatie te zijn 
objectief gezien, in ieder geval niet, niet erger dan in andere wijken.  Dus ja daarom staat die niet bij 
de eerste negen en komt die bij de volgende negen in de volgende Mobiliteitsagenda vanzelf aan bod. 
De ontsluiting van Tolberg, want dat staat, daar heeft u toe besloten bij het GVVP en niet over wat 
anders en niet over bushaltes en zo, het ging over de ontsluiting van Tolberg. En ik denk nogmaals 
dat het een hele goede suggestie is in dat rapport wat eerder is gemaakt over de ontsluiting is het 
vooral een kwalitatieve benadering en daar zijn nooit cijfers bij uitgerekend. Maar ik heb u in de 
Commissie gezegd dat ik aan de organisatie heb gevraagd kunt u er, kunnen jullie er op de achterkant 
van een sigarendoos, die rook ik toevallig zo af en toe, eens een getal erbij bedenken en dan kom je 
voor een ontsluiting van Tolberg, want er zijn drie varianten, maar je komt al gauw in de ordergrootte 
van 10 - 11 miljoen. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer LOK: Dus het is heel goed om daarvoor te sparen.  
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Even terugkomend op uw motivatie dat de centrumring 
bovenaan het lijstje stond in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Ik heb de tekst nog voor mij 
liggen, wat ik mijn betoog net aangaf is dat ik in dit stuk helemaal niets kon vinden over veiligheid en 
duurzaamheid. Geeft u daarmee toe dat u de raad onvolledig geïnformeerd heeft. 
 
De heer LOK: Ja, als u van woordspelletjes houdt dan moet ik u toch teleurstellen. Ik doe niet aan 
spelletjes, maar misschien doet u dat liever dat mag. Ik niet, ik zeg u hoe het zit en wat wij vinden. Ja, 
uw vraag over is Weihoek onderdeel van Tolberg dat vind ik wel een heel bijzondere vraag als 
raadslid, want u dat aan ons vraagt, betekent dat u dat zelf blijkbaar niet weet. En dan wil ik u wel een 
keer helpen. In onze logica van wijkindeling is Weihoek onderdeel van de Tolberg.  
 
De VOORZITTER: Meneer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Als u goed geluisterd had en u pretendeert dat 
altijd te doen maar deze keer ben ik dan toch enigszins teleurgesteld. Ik heb aangegeven zoals wij 
allemaal weten is de Weihoek gewoon onderdeel van Tolberg, dus ik weet het wel degelijk. Alleen in 
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het rapport wat destijds opgesteld is daar wordt Weihoek als een aparte wijk genoemd. En daarom wil 
ik inderdaad even van u het antwoord weten wat u net gegeven heeft dat als er nog een onderzoek 
komt naar de ontsluiting van Tolberg dat Weihoek daar expliciet in meegenomen wordt. Kunt u dat 
expliciet bevestigen dan. 
 
De VOORZITTER: Wethouder.  
 
De heer LOK: Ja, ik ben altijd heel duidelijk maar u hoort waarschijnlijk niet heel goed. Ik heb net 
gezegd voor ons is Weihoek onderdeel van de wijk Tolberg en mooier kan ik het niet maken zo is het. 
Ja ik, juist meer vragen heb ik eerlijk gezegd niet vernomen maar ik heb over de motie van, die 
ingediend is door het CDA over de bestemmingsreserve volgens mij voldoende gezegd. Over de 
motie van de VLP over centrumring eruit en Tolberg erin denk ik ook al genoeg gezegd. Die zou ik als 
college u willen ontraden en u vooral richten op de motie om te sparen voor een ontsluiting van 
Tolberg. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Heeft één uwer nog… Ik zal even inventariseren voor de 
termijn van de zijde van u raad. Ik noteer in elk geval mevrouw Koenraad. Goed. Wij beginnen met 
van de zijde van u raad met mevrouw Koenraad van de fractie van GroenLinks en dan kom ik aan het 
eind nog terug bij de indieners van de motie maar dat zien we dan aan het eind van de tweede 
termijn, of van deze termijn. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ja, om te beginnen zoals in de Commissie heb ik ook 
het woord gevoerd namens de drie partijen en dat zou ik nou eigenlijk ook willen doen en ik wil het 
graag kort houden omdat de heer Breedveld zo enorm veel tijd heeft in beslag genomen. Het 
optimisme van de heer Breedveld dat is natuurlijk heel aansprekend en hij beschrijft vanuit 1970 het 
ontstaan van die ideeën voor de tunnel, nu is het 2016. Nou ja het besluit dat we nu gaan nemen is 
dat we gaan sparen en op zich is dat natuurlijk ook niet zo’n heel heftig besluit, want zo’n besluit neem 
ik ook thuis best regelmatig. In de Commissie ja hebben we het daar dus ook uitgebreid over gehad. 
Wij staan ook onder deze motie D66, PvdA, GroenLinks even zien. Ja hoe die ontsluiting er uiteindelijk 
uit gaat zien ja dat kan nog heel verrassend gaan uitpakken, omdat wij met onze drie partijen zien 
gebeuren dat allerlei innovaties in mobiliteit wel eens tot hele bijzondere effecten zouden kunnen 
leiden. En wij denken ook dat de tijd dat we allemaal precies om 08.00 uur wegrijden en allemaal 
precies om 18.00 uur weer naar huis komen dat die tijd ook wel eens geweest zou kunnen zijn, maar 
we staan er onder en we zullen natuurlijk uiteraard dan die motie ook steunen. Over de motie van de 
VLP die kwam een beetje onverwacht, hebben we in de Commissie eigenlijk niets over gehoord maar 
de heer Yap heeft à la Commissie toch nog even wat punten, ja uitgevraagd, verduidelijkt. Wat onze 
drie partijen eigenlijk jammer vinden is dat het zo wordt afgezet tegen die centrumring, want wat ons 
betreft is dat een schokeffect wat eigenlijk helemaal niet nodig is. In feite had in de Commissie ook 
ingebracht kunnen worden dat er een kleine aanpassing of specifieke maatregelen voor 
verkeersveiligheid met een veel kleiner budget want nu gaat het over 6 miljoen wat je er uit haalt en 
wat je nodig hebt voor kleine aanpassingen. Dus ja wij gaan deze motie niet steunen en vinden het 
daarbij jammer dat het inderdaad niet in de Commissie aan de orde is geweest. Dus op een andere 
gelegenheid zou dit misschien weer terug kunnen komen en dan ja zouden we daar misschien wel 
mee in kunnen stemmen, maar nu dus niet. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Ik ga naar de heer Verhoeven van de Lijst 
Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie zijn wij duidelijk geweest en hebben 
gezegd op dit onderwerp is een A-stuk voor ons. We staan achter het college onder noemer scenario 
veiligheid en duurzaamheid. Twee moties die voorliggen. Allereerst de motie van VLP, is voor ons wel 
een voorbeeld van een verkeerde strategie voor Roosendaal. Wij willen de economie in Roosendaal 
optimaliseren en dan hoort deze centrumring als basis aanwezig te zijn. Dus we delen de prioriteit van 
de VLP in deze natuurlijk niet. Motie waar we dus zelf ook onder staan, vandaag nog geregeld, de 
bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg die steunen wij natuurlijk van harte en wij onderschrijven de 
woorden van de heer Breedveld met verve en natuurlijk verwachten wij het onderzoek van het college 
hoe de ontsluiting gaat plaatsvinden, maar in ieder geval deze motie ondersteunen we. Dank u wel.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Ik kijk naar de heer Beesems van de Nieuwe 
Democraten.  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik hoop dat u mij kent als kort en zakelijk. De inleiding van 
meneer Breedveld roept bij mij toch twee zaken even naar voren toe. De Roosendaalse Lijst, Piet 
Rampaart is nog niet zo oud als iedereen denkt. Want als u in het fractiehuis kijkt staat nog steeds bij 
de aan- en afwezige fracties genoemd de RLPR, dus hij is nog van deze tijd. Die bewuste avond zat ik 
ook in de kerk, een andere wellicht mijn klein dochter is een engel maar mocht ook engel zijn in het 
kerstverhaal. Ik had dus geen tijd om gestoord te worden. Ik ga terug naar de Mobiliteitsagenda. De 
agenda gaat over plannen, plannen zonder geld. Steeds zal een plan teruggekoppeld moeten worden 
naar de raad om daar de benodigde euro’s bij te krijgen. Eén onderwerp gaat de Nieuwe Democraten 
wel aan het hart of ook aan het hart, de ontsluiting van Tolberg. Tijdens de Commissievergadering is 
hier al uitgebreid over gesproken. Het college heeft ervoor gekozen om de motie van de raad niet uit 
te voeren. De partijen die hem indienen en ondersteunen worden met een kluitje het riet in gestuurd 
onder de vermelding van het is toch als punt opgenomen in de agenda. En uiteindelijk vroeg de motie 
om uitwerking en niet opnemen als 18

e
 punt. Nog vreemder is het als de partijen die de ontsluiting van 

Tolberg in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen niet echt aan het woord komen, wel met 
een ondertekening. Maar de Roosendaalse Lijst heeft het over hoog op de agenda en de VVD is nog 
stelliger als ze zeggen de ontsluiting van Tolberg en Weihoek moet. Kan er sprake zijn van 
kiezersbedrog? Nu ligt er in het voorstel voor een bestemmingsreserve in te stellen dat gevoed moet 
worden met de overschotten van de Mobiliteitsagenda. In die… 
 
De VOORZITTER: Ja.  De heer Van den Beemt voor een interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD vroeg zich even af of u nu VLP of VVD 
bedoelde want volgens mij zaten we elkaar aan te kijken dat u de ander aan het beschuldigen was 
van iets onterechts. Maar ga rustig uw gang want u heeft er een soort carrière van gemaakt. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Als ik niet duidelijk ben geweest meneer Van den Beemt neem me niet kwalijk, 
het gaat over de Roosendaalse VVD. Nu ligt er een voorstel om de bestemmingsreserve in te stellen 
dat gevoed moet worden uit de overschotten van de Mobiliteitsagenda. Er zijn geen overschotten. Er 
zit geen geld, een storting blijft dan weg. Gaan we voor de projecten misschien bovenmatig begroten 
en aan de raad vragen financiën beschikbaar te stellen? Dan hebben we op een onnavolgbare wijze 
die wij afkeuren een overschot voor een mogelijke storting. De Nieuwe Democraten vragen dan of dat 
geld niet naar de volgende projecten die op de shortlist staan zou moeten gaan, daar is al eerder op 
geattendeerd. De vraag is dus is deze motie voor de bühne? Houden we onze inwoners voor de gek? 
Laten we het college c.q. de portefeuillehouder daarmee wegkomen? De Nieuwe Democraten zijn 
voor ontsluiting van Tolberg maar er moet wel een realistisch plan zijn. Samenvattend de volgende 
vragen voor de wethouder. Kan er geld over zijn van de Mobiliteitsagenda of daarin uit te voeren 
projecten. Denkt de wethouder het fonds voldoende gevuld te hebben voor een korte termijn 
ontsluiting binnen nu en tien jaar? Hij noemt het namelijk een goede suggestie. Of gaan we naar de 
lange termijn zoals ook in de motie door het CDA ingebracht naar voren komt. Aan de collega fracties 
stel ik de vraag of ze zich niet gemanipuleerd voelen en in sommige gevallen of ze echt vinden geen 
kiezersbedrog te plegen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Ik kijk, o de heer Van den Beemt nog een vraag 
aan u? Ja? Ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Nu we dus weten dat de Nieuwe Democraten 
nou de volgende op de korrel gaan nemen met rare ongefundeerde en persoonlijke aanvallen wil ik 
even weten van u wat is nou het kiezersbedrog kunt u dat nou eens even uitleggen. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, in het verkiezingsprogramma van de Roosendaalse VVD kortweg VVD 
te noemen staat niets anders als de ontsluiting van Tolberg en Weihoek moet. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter ik vervolg: “moet beter worden ontsloten de VVD zet in op de 
aanleg van een weg van de Thorbeckelaan parallel aan de A58”, etcetera, etcetera, etcetera daarom 
ondersteunen wij ook motie om te sparen zodat wij dus daarmee bezig zijn. En u zit aan de kant.  
 
De VOORZITTER: De heer Beesems krijgt nog een vraag van de heer Breedveld en misschien 
kunnen we de kerkelijke kerstgedachte, u zat er allemaal begrijp ik, qua toonhoogte en zo een beetje 
in de gaten houden want ik zie een zekere, een zekere… Ja. Meneer Breedveld.  
 
De heer BREEDVELD: Dit was ook een uitbreiding, voorzitter, van uw kant maar dat maakt niet uit. Ik 
zal het kort houden. Een vraag van u meneer Beesems verdient een, ja u staat er, of… Sorry ik ben 
niet zo groot. Een vraag verdient een antwoord meneer Beesems. U blijft het aangeven overschotten 
in de Mobiliteitsagenda bestaan niet. Natuurlijk ben ik voor absoluut vooraf voor je zo’n motie gaat 
maken nagegaan of er overschotten mogelijk zijn op projecten uit de Mobiliteitsagenda. U denkt toch 
niet werkelijk dat we dit in een motie gaan zetten terwijl het absoluut onmogelijk is? En dan zeggen 
dat het voor de bühne is, nog weer zo’n punt. U zegt het is voor de bühne iets om in te dienen, maar 
als u net mijn bijdrage hoort namens het CDA over geloofwaardigheid, dan ga je niet iets voor de 
bühne indienen dan heb je goed geluisterd, heeft u goed geluisterd dan heeft u gehoord dat het juist 
om die geloofwaardigheid gaat waarin dit ingediend is. Dus die overschotten zoals de centrumring dat 
is iets waarvoor gereserveerd is dat bijvoorbeeld veel lager uitvalt dan kunnen dat soort dingen in die 
bestemmingsreserve terecht komen. En ook in het verleden zijn projecten te noemen. 
 
De VOORZITTER: We houden het op een interruptie. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, dus mijn vraag is bent u dat met mij eens? 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, u leert, u leert snel. Gaat u alvast maar zitten, dan komt er geen vervolg 
interruptie. De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Ik zou heel kort kunnen antwoorden. Nee, de centrumring staat niet in deze 
Mobiliteitsagenda en we praten over de Mobiliteitsagenda en we praten over overschotten in plannen 
die eerst nog naar de raad moeten komen om hun geld te krijgen.  
 
De VOORZITTER: Oké en de heer Breedveld blijft zitten. Goed. Wij gaan naar de heer Boons van de 
fractie van de VVD. 
 
De heer BOONS:  Dank u wel, voorzitter. Ik zal na het vlammende betoog van CDA in de eerste 
termijn zal ik het heel kort houden. De VVD steunt de motie van de VLP niet. Wij vinden niet dat de 
centrumring naar achter geschoven moet worden of zelfs helemaal niet ingevuld moet worden. Het 
heeft een andere prioriteit en wij willen dat verder niet bespreken met elkaar. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Boons. Dan is het vervolgens het woord aan de heer Janssen 
van de fractie van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer JANSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dan begin ik eerst met de motie van de VLP en 
dat betreft het dus voorrang te geven aan de ontsluiting Tolberg ten opzichte van de centrumring. 
Deze motie zullen wij niet steunen natuurlijk, want de centrumring maakt namelijk onderdeel uit van 
het komen naar een vitale stad, binnenstad van Roosendaal en dat geeft ons een grotere prioriteit dan 
wat betreft de ontsluiting van Tolberg. Dus die motie gaan wij niet steunen. De motie van het CDA 
inderdaad de ontsluiting Tolberg vraagt om enige aandacht die aandacht is ook ontstaan zoals 
daarstraks gezegd is om toe te voegen tot  de 17 en 18

e
, 18

e
 binnen het GVVP. Is ook als 18

e
 richting 

de Mobiliteitsagenda gegaan en zoals het CDA nu aangeeft om daar wat reserves voor op te bouwen 
om daar wat meer onderzoek naar te doen om eventueel te gaan kijken hoe de problemen wat 
aangepast kunnen gaan worden vinden wij heel, best wel acceptabel en wij zullen deze motie dan ook 
steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Janssen. Voordat ik naar de heer Breedveld en Heeren kijk 
zijn er nog anderen van u raad in deze termijn die het woord wensen of ben ik niemand, niemand 
vergeten. Dan kijk ik naar de heer Breedveld. Heeft u nog behoefte om aan, naar, u blijft weer zitten? 
Ga uw gang en daarna de heer Heeren.  



 
 

Verslag raadsvergadering 21 januari 2016     pagina 17 

 
De heer BREEDVELD: Je kunt wel die 1,2% terugzien merkt u wel inderdaad dat ik niet heel ervaren 
ben. Maar ik heb voor de rest geen tweede termijn dus dat is hartstikke goed nieuws voor mijn… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar kijk eens wie daar aan komt? De heer Van Poppel en die heeft een vraag 
voor u en het is bijna 21.00 uur. Goed. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, ik wilde de heer Breedveld graag toch een minuutje meer 
geven. Nee, even een vraagje over de motie. We gaan uit, u heeft daarnet helemaal betoogd van er 
zijn overschotten ik heb het nagevraagd. Maar als er nu tekorten blijken gaan we dan eventueel geld 
wat in dat potje wat daar zit gaan we dat dan weer er uit halen? 
 
De heer BREEDVELD: Nee, dat spreekt voor zich. Nee. Nee. 
 
De VOORZITTER: Oké. De heer Heeren tenslotte van de zijde van u raad. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat ik even aan wil geven een boodschap die 
schijnbaar op één of andere manier niet overkomt bij jullie, dus ik wil hem nog een keer duidelijk 
herhalen. De centrumring daar is financiering voor, wordt uit het Binnenstadsfonds betaalt en gaat wat 
mij betreft ook gewoon door. Omdat die doorgaat kan die uit het lijstje van de prioritaire opgaven van 
de wethouder en dan is er ruimte voor een ander onderwerp: Ontsluiting Tolberg. Dat was mijn idee, 
dat was mijn, het beeld wat ik wilde schetsen en daarom zeg ik de centrumring kan eruit Tolberg kan 
erin. Bovendien wil ik daarbij opmerken gisteravond zijn we bij een presentatie geweest op de Nieuwe 
Markt in dat gebouw daar en daar werd de centrumring gepresenteerd. Hij wordt ongeveer voor de 
helft uitgevoerd, de andere helft blijft gewoon tweerichtingsverkeer. Dus wij gaan er van uit dat van het 
budget wat gereserveerd is in de binnenstad dat daar ongeveer de helft nog van overblijft. Als je maar 
de helft uitvoert blijft de helft over. Dus ik denk dat de meneer Breedveld daar zijn eerste centen heeft. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Nog een reactie van de zijde van het college in de persoon van 
wethouder Lok en dan gaan we, gaan we stemmen. Ga uw gang. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Het zal aan mij niet liggen als het langer duurt, meestal niet. Ik 
ben het eens met mevrouw Koenraad die het heeft over innovatie in mobiliteit. Ik ben er ook van 
overtuigd net als u dat binnen 10 jaar ons vervoer er heel anders uit zal zien. We hebben daarop al 
een klein beetje voorgesorteerd met elektrische palen in de garage zoals u weet. En er komen ook 
steeds meer auto’s bij te staan, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ik constateer enkel maar dat niet 
alle partijen met hetzelfde enthousiasme naar deze avond zijn gekomen, want sommigen zijn wel heel 
zuur of begrijpen het echt helemaal niet dat zou ook kunnen. Dat zit er dan wanneer meneer Beesems 
kan er…  
 
De VOORZITTER: Denkt u, denkt u ook aan de kerstgedachte? 
 
De heer LOK: Ja, ja, ja, ja. Ja, maar daar heb ik nog een heel jaar de tijd voor. Kan er geld 
overblijven? Ja, dat is een goede vraag. Ja, er kan geld overblijven. Is er voldoende geld aan het eind. 
Ja, dat weet ik niet, ik heb geen glazen bol. Dus dat weet ik niet. Maar ik heb de indruk dat u als u 
bedoelt dat u dat wel heeft dan horen wij dat graag. Wij hebben hem niet dus of het straks zover is 
weten we niet, dat blijft een verrassing en dan zien we tegen die tijd wel weer wat we eraan doen. Tot  
zover. 
 
De VOORZITTER: Oké. Mij lijkt dat we de beraadslaging kunnen sluiten alles is gewisseld en ja in het 
stemgedrag komt het wel tot uiting wat u er allemaal van vindt. Wij gaan, wij gaan stemmen inzake 
motie 3 en dat is de “Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg”. Wil één uwer een stemverklaring 
vooraf? Meneer, sorry mevrouw Oudhof en daarna meneer Beesems. 
 
Mevrouw OUDHOF: De SP zal toch instemmen met deze motie, want het staat andere projecten niet 
in de weg en het kost ook nu geen extra geld. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. 
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De heer BEESEMS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten zullen tegen deze motie stemmen, niet dat ze 
het er niet mee eens zijn voor de ontsluiting van Tolberg, want dat mag prioriteit krijgen in alle 
plannen, maar de haalbaarheid stellen wij zeer nadrukkelijk er discussie. En om die reden zullen wij 
tegenstemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor motie nummer 3? Daarvoor hebben alle fracties gestemd met uitzondering van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. De motie is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens gaan we naar motie nummer, ssst…., motie nummer 4 “Centrumring 
eruit en Tolberg erin”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor motie nummer 4? Voor motie nummer 4 heeft gestemd de fractie van de VLP. 
De motie is verworpen. 
 
8.Sluiting  
De VOORZITTER: Dames en heren, niets meer aan de orde zijnde sluit ik de raadsvergadering zodat 
we voort kunnen met de Commissievergadering Dank u wel. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
4 februari 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


