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Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), 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), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 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. H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), R. Breedveld (CDA) en R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD) 
 
1. Opening   

De VOORZITTER: Als u allen een plaatsje zou kunnen zoeken het is bij mij ongeveer 19.30 uur. Dank u 

wel. Als ook de laatste raadsleden hun plekje zouden kunnen innemen dan kunnen wij beginnen. Dank u 

wel. Welkom op deze raadsvergadering en u heeft het goed het is een raadsvergadering. Voor degenen 

die het wat minder van dichtbij gevolgd hebben het is geen Commissievergadering vanavond. En waarom 

doen wij dat? Dat doen wij als Roosendaalse politiek, omdat wij de algemene beschouwingen waarin wij 

eigenlijk grotendeels gaan bepalen, in grote lijnen wat er in 2016 gaat gebeuren en misschien ook wel 

daarna zo belangrijk vinden dat we dat, ik zou bijna zeggen het cachet, maar in ieder geval de vorm van 

een raadsvergadering willen geven in plaats van een Commissievergadering. Dus wat dat betreft is dat de 

verklaring waarom wij hier vanavond bijeen zijn voor een raadsvergadering. De raadsvergadering gaat 

over twee raadsvoorstellen, raadsvoorstel 43 en 44. De meesten hebben daar al op geanticipeerd, maar 

deze twee raadsvoorstellen in dit deel van de begrotingsraadbijeenkomst gaan wij samen nemen. 

Natuurlijk bij de besluitvorming gaat dat apart, maar dat is pas op 4 november. Maar voor vanavond in uw 

eerste termijnen of in al uw termijnen eigenlijk mag u de raadsvoorstellen gewoon bijeennemen, omdat ze 

ook zoveel met elkaar te maken hebben natuurlijk. Oké. Dat gezegd hebbende wil ik nog even heel kort 

doornemen waar het over gaat. Niet alleen voor u maar ook voor de luisteraars en kijkers thuis. Zoals ik al 

zei raadsvoorstel 43 concept-Programmabegroting 2016 het hoofddocument en bijlagenboek reeds enige 

tijd al in uw bezit wordt ter vaststelling aan u gemeenteraad aangeboden. De Programmabegroting 2016 

inclusief de meerjarenramingen 2016-2019 en het investeringsplan 2016-2019 vast te stellen. Punt 2 de 

Programmabegroting 2016 te wijzigen conform de begrotingswijziging voortvloeiende uit deze  
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Programmabegroting. En drie en laatste de bijgevoegde herziene grondexploitaties vast te stellen. 

Raadsvoorstel 44 gaat over het fonds “Nog te bestemmen” bij de Begroting 2016 dat ga ik niet letterlijk 

oplezen, dat heeft u voor u staan. En voor de kijkers thuis die kunnen dat ook nazien, maar dat gaat in 

ieder geval over de bestemming van de bijna 8 ton. Ja, in deze raadsvergadering wordt de eerste termijn 

zoals u weet aan algemene beschouwingen, ik zei dat al reeds. In de communicatie naar u toe is al 

meegegeven dat in plaats van de initiële 7 minuten u maximaal 10 minuten kunt pakken. Ik zeg bewust 

maximaal u hoeft het niet te pakken u mag het wel. Wat u aan de voorkant bespaart  heeft u aan de 

achterkant plezier van later op de avond, misschien bij interrupties en verdere betogen. Dus ja doe daar 

u, u, gebruik dat goed zou ik zeggen.  Nadat alle fracties aan het woord zijn geweest gedurende die 7 - 10 

minuten, wordt de vergadering voor 15 minuten geschorst om in fractieverband de tweede termijn voor te 

bereiden. Nou de sprekersvolgorde, nou die zal u niet verrassen die is hetzelfde als bij vorige 

begrotingsbehandelingen. Dus dat zal ik verder niet oplezen, maar u kunt dat verder ook lezen en het 

wordt vanzelf duidelijk. De tweede termijn is geen 7 - 10 minuten, dat is 

5 minuten maar dat is zuivere bespreektijd, want de eerste 7 - 10 minuten dat is beschermd zoals u weet, 

dus geen interrupties mogelijk. Tweede termijn kan dat wel, maar dan blijft er nog 5 minuten zuivere 

spreektijd, dus ook dat is beperkt. Sprekersvolgorde in tweede termijn die is dan ook zoals u gewend bent 

iets anders. De grootste partij verhuist naar de achterkant en voor de rest blijft de volgorde hetzelfde. 

Daarna worden collegeleden gevraagd om indien van toepassing antwoord te geven op gestelde vragen. 

Ik zou zeggen stelt u de vragen helder en duidelijk zodat eenieder aan deze tafel weet voor wie de vraag 

bedoeld is en wat ervan verwacht wordt qua antwoord. De avond wordt afgesloten, ook ter voorbereiding 

op 4 november al met een korte vooraankondiging per fractie van de beoogde wijzigingsvoorstellen en 

besluitvorming. Zoals ik al eerder aangaf die is in plaats van de raadsvergadering van 4 november 

aanvang 16.00 uur voor degenen die dat nog niet meegekregen hadden. Dan ga ik voordat ik met de 

vergadering zelf begin nog even de afmeldingen…De heer De Regt, Roosendaalse Lijst. 

 

De heer DE REGT: Nog even een aanvullende vraag, voorzitter. De burgemeester is zelf niet aanwezig 

wie beantwoordt de vragen van de burgemeester? 

 

De VOORZITTER: Moet ik even naar rechts kijken. Ik ging er eigenlijk van uit mijn buurman, maar ik kan 

het mis hebben. Eén van mijn rechter buurmannen in ieder geval, maar ik denk dat we dat gewoon per 

vraag gaan bekijken wie er het meest geëigend is om de vraag te beantwoorden. Niet? Of is er iemand 

die  zich…. Oké, we hebben de vrijwilliger. Eén van de mannen. Oké. El Loco. De vraag is zo beantwoord 

neem ik aan meneer De Regt. Dan ga ik verder met waar ik mee wilde beginnen en dat zijn de 

afmeldingen. U heeft mij al een beetje geholpen door aan te geven dat de heer Niederer afwezig is 

vanavond, daarom vindt u mij ook hier op deze stoel. Nog meer afgemeld zijn de heer Fronczek, 

Roosendaalse Lijst. De heer Van Gestel, VLP. De heer Breedveld, CDA. Later vanavond, ik weet niet 

precies hoe laat, komen de heer Missal van de SP en de heer Van Poppel van dezelfde partij. En de heer 

Niehot van de Roosendaalse Lijst heeft zich volgens mij heel de avond afgemeld. Ja, dat klopt, correct. 

Wat we niet zeker weten, ik kijk even naar de tafel van VVD is de heer Matthijssen. Ik heb daar geen 

afmelding van gekregen, maar ik zie hem ook niet hier, dus daar is geen uitsluitsel over. Dan gaan wij 

gewoon wachten tot hij ons komt verblijden vanavond, of niet dus. 

 
2. Raadsvoorstel 43 Programmabegroting 2016 en raadsvoorstel 44 Invulling van het fonds 
   “Nog te  bestemmen” bij de Begroting 2016 
De VOORZITTER: Oké, dan wil ik bij deze starten met het algemene beschouwingen deel van deze 
vergadering en ja de eerste partij uit te nodigen achter het katheder en dat is de Roosendaalse Lijst, 
ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ter behandeling ligt de Begroting 2016 voor. Een Begroting 
waarin sinds die crisis in 2008 een kentering waarneembaar is. Daar waar we jaren steeds keuzes 
moesten maken waarop we moesten bezuinigen of herverdelen hebben we nu de luxe om een 
overschot te bestemmen. Terugkijkend op die lastige jaren heeft een gedegen beleid eraan ten 
grondslag gelegen dat we deze periode goed zijn doorgekomen. Op basis van de agenda van 
Roosendaal is 40 miljoen omgebogen. Helemaal zonder gevolgen kan zo’n operatie nooit blijven. 
Maar de Roosendaalse Lijst is van mening dat juiste keuzes zijn gemaakt, waardoor onze 
samenleving zo goed als ongeschonden uit deze strijd is gekomen. In de achterliggende periode 
hebben we zelfs de belastingen nooit hoeven te verhogen met meer dan de prijsindex. En dat is ook 
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voor 2016 het geval. Een voorzichtig herstel kondigt zich nu aan, maar dat neemt niet weg dat we 
kritisch blijven en dat we de geldkraan niet meteen vol open moeten zetten. Het eerder genoemde 
solide financiële beleid heeft ervoor gezorgd dat we een ruim weerstandsvermogen hebben. Er liggen 
tal van investeringen te wachten waardoor deze ratio zal dalen maar dan nog houden we een veilige 
buffer. Naast deze buffer is er een positief saldo van 1,3 miljoen structureel waarvan we na 
inflatiecorrectie 8 ton kunnen inzetten. Het collegevoorstel ter besteding van deze gelden is in lijn met 
ideeën van de Roosendaalse Lijst en kan op onze steun rekenen. De vier genoemde onderwerpen 
zijn een impuls zeker waard, 150.000 voor maatschappelijke activiteiten in lijn met de toezegging van 
de wethouder tijdens de Kadernota behandeling als dank voor de inspanningen vanuit deze hoek voor 
de Agenda van Roosendaal. 175.000 voor het bevorderen van parkeren in de garages, dit moet 
Roosendaal aantrekkelijker maken als winkelstad. 250.000 voor het opknappen van het vervallen 
gebied in West, hetgeen doorontwikkeling van Stadsoevers ten goede komt. En 2 ton voor onderhoud 
en fietspaden en voetpaden en dat is geen overbodige luxe. Het restant van de 25.000 euro hebben 
we nog een bestemming voor, maar daar kom ik later op terug. Wat betreft de invulling van de 
150.000 euro maatschappelijk budget is de Roosendaalse Lijst van mening dat we hiervoor het 
maatschappelijke veld moeten consulteren om zo te peilen waar nog knelpunten en behoeftes zitten. 
Met het onlangs bekend geworden voordeel uit de septembercirculaire stelt de Roosendaalse Lijst 
voor hiervoor alsnog terughoudend mee om te gaan. Wellicht kan het college een interactief proces 
met de raad initiëren om hier later een besteding aan te koppelen. Mogelijk willen we willen we deze 
procesgang, de besteding van het maatschappelijk budget en het overschot op de septembercirculaire 
via een motie opdragen. In het kader van eventuele andere overschotten of tekorten zijn wij ook 
benieuwd naar het verwachte jaarrekeningsaldo 2015. Bij de berap was er een geprognotiseerd tekort 
van 750.000 euro. Hoe staat het inmiddels met deze verwachtingen. De Begroting 2016 is mede 
gebaseerd op het bestuursakkoord, tal van investeringen zijn in gang gezet. In het voorliggend veld 
van het sociale domein, in de binnenstad en de centrumring, het Economisch Actieplan en in de 
wijken en dorpen op basis van de dialoogsessies, de pijlers uit het bestuursakkoord krijgen de 
verdiende aandacht. Graag gaan we in het kort in, in deze beschouwingen op de programma’s. 
Programma 1: Op het gebied van samenwerking volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Roosendaal 
participeert in vele vormen waaronder de D6. In dat kader wordt voorgesorteerd op aanbevelingen van 
de Commissie-Huijbregts. Welke koers gaat u hierin varen en hoe denkt u over mogelijke herindeling? 
In de communicatie wordt ingezet op een nieuwe website. Wanneer is deze operationeel? Wij zijn ook 
nieuwsgierig naar de visie op communicatie. Kunt u aangeven wanneer het nieuwe 
communicatiebeleidsplan verschijnt? Met betrekking tot veiligheid constateren we dat dit in goede 
handen is. Integraliteit heeft geleid tot aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit. Aandacht mag ook 
uitgaan naar de recente trend om Poolse supermarkten in de stad te vestigen. Op zich prima maar de 
overlast hierbij is onverteerbaar. Programma 2: Sport, cultuur en recreatie, het cement van de 
samenleving. De Roosendaalse Lijst hecht hieraan veel waarde. Wij zijn blij met de nieuwe 
cultuurcluster, het Brabant C-fonds zou hierbij extra impuls kunnen geven. Kan het college aangeven 
of hierbij ontwikkelingen dan wel nieuwe initiatieven te melden zijn? Tevens zijn wij benieuwd naar de 
nieuwe cultuurvisie. Wanneer mogen we die verwachten en dan refereer ik even naar een motie van 
D66. De Roosendaalse Lijst is van mening dat cultuur ook in de wijken en dorpen van groot belang is 
en daar onderbelicht blijft. Wat is de mening van de wethouder hierbij? De komst van een Muziekhuis 
lijkt positief, maar hoe gaat de wethouder om met de bezwaren vanuit de buurthuizen die nu een 
verdere terugloop zien. Wij zijn ook benieuwd naar de financiering hiervan. Hoe zit het Muziekhuis 
precies in de Begroting en zijn de geraamde inkomsten wel realistisch. Hetzelfde geldt straks ook voor 
het Cultuurhuis. Op het gebied van sport is de Roosendaalse Lijst blij met de investering in 
Vierhoeven omdat die leidt tot de verrijking van het toch al ruime sportaanbod. De Roosendaalse Lijst 
hoopt tevens dat het gedane onderzoek naar kunstgras voor buitensport accommodaties een impuls 
geeft in de aanleg hiervan. We blijven nu nog achter bij omliggende gemeenten. Gelet op hoog 
energiegebruik bij sportverenigingen is het ook in het kader van duurzaamheid verstandig oude 
verlichting te vervangen door energiezuinige en onderhoudsvrije ledverlichting. De besparing op 
energiekosten komt ten gunste van de verenigingen en dit kan de weggevallen ekotaks-subsidie 
gedeeltelijk opvangen. Ook kan energiebesparing worden bereikt met gebruik van zonnepanelen 
waarbij de gemeente subsidie aan kan vragen bij het Ministerie welke in de plaats komt van de 
ekotaks-subsidie. De Roosendaalse Lijst overweegt een motie uit onvoorzien de vervanging van 
ledlampen bij buitensport accommodaties te financieren als een soort van voorschot op de 
Duurzaamheidsagenda. Gelet op de benodigde investeringen levert dit een kapitaallast op van 75.000 
euro en deze kan vanaf 2017 in het groene programma meelopen. En dit idee vond ook het CDA een 
goed idee dus die doen met ons mee op dit gebied. Programma 3 en 5: De Veranderagenda die 
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versterking van het voorliggend veld beoogt zal stijgende zorgkosten moeten drukken. Speelt men al 
voldoende hierop in en in hoeverre wordt uitvoering gegeven aan het principe één gezin één plan. We 
passen maatwerk toe bij ondersteuning aan minima, een goede zaak. Zo is onlangs het 
drempelbedrag bij bijzondere bijstand afgeschaft. De 100% kwijtschelding van heffingen is ook een 
voorbeeld. We vragen ons wel af of er een evenwichtige verdeling is tussen de ondergroep die voor 
heel veel zaken in aanmerking komt en de groep net daarboven, die overal soms net naast lijkt te 
pakken. Graag een reactie van de wethouder of aan die groep ook gedacht is en zo ja op welke 
manier.  Er verschijnen berichten dat het Rijksbudget voor jeugdzorg niet toereikend zou zijn. 
Ondervindt Roosendaal hier al knelpunten in en  zo ja welke. Voor zover ons bekend komen er ook 
extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Is daar al nadere informatie over 
bekend? Programma 4: Wonen en verblijven in Roosendaal is niet enkel meer een zaak voor de 
gemeente. Steeds meer inwoners nemen deel aan de inrichting van hun omgeving door inspraak of 
door zelf actie te ondernemen. Voor omvormingen in het groenbeheer is in 2015 5 ton extra 
geoormerkt. De Roosendaalse Lijst wil graag weten van de wethouder of dit toereikend was of dat er 
nog meer problemen zijn en wat het kost om heel de gemeente op deze manier aan te pakken. Qua 
onkruidbestrijding vragen wij ons af hoe het staat met de voorstellen van de Staatssecretaris als het 
gaat om het toestaan van lage risicomiddelen. Moeten we overstappen naar een andere wijze van 
bestrijding en zo ja past dat nog binnen de huidige Begroting. Het instellen van een Steunfonds 
Huisuitzettingen is alleen met wat we als raad op initiatief van de Roosendaalse Lijst hebben besloten, 
maar wij twijfelen of met een stijgend aantal uitzettingen dit bedrag voldoende is. We vragen ons ook 
af of de wooncorporatie een bijdrage levert en zo ja hoeveel per jaar. Het extra budget dat in 2015 op 
ons initiatief bewerkstelligd is voor het ledigen van afvalbakken in de weekends heeft een positieve 
invloed op het straatbeeld. We dienen voor verlenging hiervan opnieuw een amendement in met de 
bedoeling dit structureel te maken. Dat kost 25.000 euro en dat willen we halen uit die 8 ton waar nog 
een bedragje resteerde van die 25.000 euro. Qua wegbeheer is er verschil tussen de beschikbare en 
de benodigde middelen en dat baart ons zorgen. Uitstel van onderhoud zal de achterstand doen 
groeien. In de recente raadsmededeling over OOR is sprake  van een andere wijze van financiering 
die soelaas moet bieden. We zijn benieuwd hoe de wethouder zowel op het achterstallig onderhoud 
als het structurele begrotingstekort op dit onderdeel aan denkt te gaan pakken. De recente komst van 
enkele hondenspeelplaatsen is een verrijking voor onze gemeente. De Roosendaalse Lijst vindt dat 
een dergelijke voorziening thuishoort in iedere wijk en dorp. Hondenbezitters betalen hondenbelasting 
en mogen daar best iets meer voor terug zien. Graag dragen wij ter stimulering van de komst van 
meer hondenspeelplaatsen de wethouder via een motie op hierbij een aanjaagfunctie te vervullen in 
de vorm van onderzoek, voorlichting, facilitering en ondersteuning. Dit voorjaar hebben we vragen 
gesteld over openingstijden van de horeca en het verdwijnen van festivals. Dit in het licht van de 
aantrekkelijkheid van Roosendaal voor de jonge inwoners. Aanleiding voor het stellen van vragen was 
de kritiek op gebrek van beleving voor deze groep. Aangezien de jongeren de toekomst van 
Roosendaal zijn willen wij graag bijgepraat worden over de voortgang van deze initiatieven. Tot slot, 
los van de programma’s het vluchtelingenvraagstuk. Hoewel het dus financieel de goede kant op gaat 
met onze gemeente kunnen we onze ogen niet sluiten voor de nationale en internationale commotie 
die ook voelbaar wordt in de lokale leefgemeenschap. Het vluchtelingenvraagstuk neemt grote vormen 
aan. Daar waar we als Roosendaalse raad unaniem bereid zijn humane noodopvang te verlenen 
moeten we ons ook realiseren dat een verdere opvang leidt tot complexe vraagstukken. Niet enkel in 
de vorm van opvang en huisvesting maar ook op het gebied van inburgering, onderwijs, werken en 
verblijven. Wellicht goed om hier later met elkaar een soort van open dialoog aan te gaan. Ter 
afsluiting en ik ben net binnen de tijd zie ik, de Roosendaalse Lijst is er zich van bewust dat het 
samenstellen van de Begroting een zeer intensieve klus is. En vanaf deze plaats dan ook een woord 
van oprechte dank en complimenten aan het ambtelijke apparaat en het college voor de geleverde 
prestaties tot zover.  
 
De VOORZITTER: Op de seconde nauwkeurig tien minuten. Prima. Dan mag ik graag uitnodigen bij 
mij mevrouw Van den Nieuwenhof van het CDA. Mevrouw Van den Nieuwenhof, ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Voorzitter, dank u wel. Het gaat goed met de financiën van de 
gemeente Roosendaal, dankzij het solide financiële beleid van dit college en van ingrijpende 
maatregelen tijdens de vorige bestuursperiode. Maatregelen die de Roosendaalse samenleving stevig 
raakten maar ook in beweging brachten. Hier en daar schuurt het nog. Met de uitvoering van grote 
projecten liggen we aardig op koers. De Nieuwe Markt gaat op de schop, het cultuurcluster krijgt vorm 
en binnen het sociale domein komt er een versterking van het voorliggende veld. Dankzij een motie 
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van het CDA is hierbij ook aandacht voor mantelzorg. We hebben er even op moeten wachten, maar 
voor de 800.000 euro ruimte liggen er nu ook voorstellen van het college deze gaan over zaken waar 
de inwoners iets aan hebben zoals verbeteringen van voet- en fietspaden. En het niet verhogen voor 
de tarieven van de parkeergarages, dat is ons uit het hart gegrepen. Wel jammer dat er nu nog geen 
Parkeerplan ligt, want volgens ons is er op parkeergebied meer nodig om de binnenstad 
aantrekkelijker te maken. Nu is er wel geld maar geen plan. Voor de invulling van het onderdeel 
maatschappelijke activiteiten de 150.000 euro structureel stelt de CDA-fractie voor om de samenleving 
hierbij te betrekken dit hoorde ik net ook de collega van de Roosendaalse Lijst noemen, melden. De 
raad nodigt stichtingen en verenigingen uit om hun wensen kenbaar te maken, dat kan bijvoorbeeld 
gaan over culturele- of sportactiviteiten of over evenementen. Wat dit aangaat sluiten wij ons aan bij 
de Roosendaalse Lijst. Maar we willen ook graag weten wat de andere fracties hiervan vinden, 
interactie met de samenleving over dit geld en hoe kijkt het college hier tegen aan. We willen hier een 
motie of amendement van maken. Uit de gegevens van de septembercirculaire blijkt dat er nog meer 
ruimte  zal ontstaan, namelijk 500.000 euro voor 2016 oplopend naar 1,2 miljoen naar 2018. De CDA-
fractie wil een deel van deze extra ruimte inzetten voor onderwijs, namelijk de voorschoolse educatie. 
Wat willen wij dan, wij zijn voorstanders van voorschoolse educatie en een doorgaande leerlijn. Wij 
willen dat alle peuters vanaf 2 of 3 jaar een voorschool bezoeken, bijvoorbeeld twee dagdelen per 
week met een aanvulling daarop voor de doelgroep kinderen. De noodzaak om meer te investeren in 
de voorschoolse periode wordt maatschappelijk breed onderschreven. Veel gemeenten kiezen hier 
ook voor. Het systeem dat we nu hebben werkt tweedeling tussen jonge kinderen in de hand. Peuters 
met een taal- of ontwikkelingsachterstand krijgen een VVE-aanbod, kinderen waar niets mee aan de 
hand is en van wie niet beide ouders werken komen minder of niet naar de kinderopvang of 
peuterspeelzaal. Nu de jeugdzorg een taak van de gemeente is kan preventie in de educatie en zorg 
een nieuwe invalshoek zijn. We willen het college en in het bijzonder wethouders Verbraak en 
Polderman een opdracht geven. Kom met voorstellen voor voorschoolse educatie voor alle peuters. 
Betrek daarbij de partners en zoals primair onderwijs peuterspeelzaal en kinderopvang. En wat vinden 
de andere fracties van dit, hoe denken zij erover. Ook de ontwikkeling van integrale kindcentra dragen 
wij een warm hart toe. In 2016 wordt de pilot van het IKC Kroevendonk geëvalueerd. Bij positieve 
uitkomsten willen wij dat de gemeente de ontwikkeling van meer integrale kindcentra stimuleert. 
Kindcentra zijn belangrijk om een verbinding te maken met de jeugdzorgtaak. Hoe kijken de 
wethouders onderwijs en zorg hier tegenaan. En ons laatste voorstel gaat over duurzaamheid. Ook dit 
sluit aan bij het aangekondigde voorstel van de Roosendaalse Lijst een investering voor ledverlichting 
voor buitensportaccommodaties. Wij willen hierin samenwerken met de Roosendaalse Lijst om de 
clubs lagere kosten te bezorgen en daarmee aan te sluiten bij de doelen van de Agenda van 
Roosendaal. Tot zover onze voorstellen, drie in totaal. Eventueel zal ik ze in de tweede termijn nog 
nader toelichten of herhalen. Ik ga nu verder met een aantal opmerkingen en vragen naar aanleiding 
van de Begroting. Ondanks de positieve geluiden over een aantrekkende economie moeten wij ons 
blijven bekommeren om de kwetsbaren in de samenleving, bijvoorbeeld de vluchtelingen. Verwacht de 
wethouder financiën dat de vluchtelingenstroom invloed zal hebben op onze financiën. Hoe zit het met 
de toename van de statushouders die we in onze gemeente moeten huisvesten. In 2016 zal het gaan 
om 196 minimaal of nog meer. Heeft dat gevolgen voor onze gemeente, moeten wij daarin investeren, 
hoe zit het met de huisvesting. En vele inwoners leven nog in armoede, met schulden. Voor meer 
maatwerk bij de schuldhulpverlening vroeg de CDA-fractie al eerder aandacht. Dit verwerkten wij ook 
in de motie Steunfonds Huisuitzettingen ook al eerder genoemd die we samen met de Roosendaalse 
Lijst en de SP bij de Kadernota indienden. Maar de resultaten van het gevraagde onderzoek naar 
verbeteringen in de schuldhulpverlening blijven nog uit. Kan de wethouder daar iets over zeggen? En 
dan wonen. De Woonagenda, bij ons leven daar wat vragen over. Hoe staat het eigenlijk met de 
uitvoering van de Woonagenda? Wil het een beetje vlotten, staan er naast de bouwplannen in de 
dorpen ook concrete projecten op stapel in de stad, bijvoorbeeld in het gebied Stadsoevers. Hebben 
zich eigenlijk al concrete partijen gemeld. Kan de wethouder daarop antwoorden. En hoe zit het met 
de doorstroming in de sociale huursector, is de wethouder bekend met de succesvolle 
subsidieregeling die in Den Haag de gewenste doorstroming op gang brengt en werkelijk aan 
scheefwoners iets doet. Zou dat ook een idee kunnen zijn voor onze gemeente in een premieregeling 
in samenwerking met de woningcorporatie. Ook graag daar een antwoord op. En dan werk. Werk is en 
blijft een speerpunt voor het CDA, zoveel mensen, zoveel mogelijk mensen aan het werk. Wij maken 
ons zorgen over de groep jongeren die zonder werk, studie en uitkering thuis zit. Dit is nou zo’n groep 
die tussen wal en schip valt. Heeft de gemeente deze groep eigenlijk wel in beeld? Het gaat om 18-
plussers die niet meer onder de jeugdzorg vallen. Kunnen de werkpleinen met deze groep aan de slag 
of misschien het nieuwe Werk-Leerbedrijf van de VWS. Graag een antwoord van de wethouder. 
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Tenslotte cultuur. Van de CDA-fractie kreeg de wethouder de opdracht om voor de Begroting te 
komen met voorstellen voor een Cultuurhuis waarbij ook De Suite in beeld moest zijn. De wethouder is 
erin geslaagd om van De Suite een Muziekhuis te maken voor muziekonderwijs en 
muziekgezelschappen. Deze voorlopige koers biedt voldoende kansen om hier een succes van te 
maken. Maar kan de wethouder nu ook aangeven waar hij de andere culturele activiteiten zoals 
beeldende kunst en toneelgezelschappen gaat onderbrengen. Tot zover onze bijdrage in de eerste 
termijn. Dank u voor uw aandacht. Wij gaan nu verder luisteren naar de inbreng van de andere 
fracties. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. En ruim binnen de tijd mag ik wel 
zeggen. Dan de volgende op mijn lijstje is de SP, ik neem aan mevrouw Oudhof? Nee, oké, herstel. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik hoop dat u niet teveel teleurgesteld bent in mij. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Heumen ik zou niet durven. 
 
De heer VAN HEUMEN: Mag ik beginnen, voorzitter? Of ik mag beginnen. 
 
De VOORZITTER: U mag beginnen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Oké, fijn. We leven in een wereld vol angst en haat. Haat zorgt ervoor dat er 
nog nooit zoveel oorlogshaarden op de wereld geweest zijn als nu. En angst zorgt ervoor dat er meer 
dan 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld in andere landen niet met 
open armen, open armen worden ontvangen maar als een bedreiging voor de samenleving worden 
gezien. De gemeente Roosendaal fungeerde een aantal weken terug als gastheer voor 200 
vluchtelingen. Nadat ze 72 uur in Roosendaal waren geweest gingen ze weer weg op naar het 
volgende tijdelijke verblijf. We hebben op het journaal nog wel eens beelden voorbij zien komen van 
gemeentes waarin de opvang van vluchtelingen alles behalve soepel gaat, was de belangrijkste 
conclusie na drie dagen noodopvang, dat met de hulp van vrijwilligers, ambtenaren en hulpverleners 
geen incidenten hadden plaatsgevonden en vanuit de Roosendaalse samenleving nul klachten waren 
binnengekomen bij de gemeente over de aanwezige vluchtelingen. En sterk staaltje Roosendaalse 
barmhartigheid en solidariteit waar we best trots op mogen zijn. We leven ook in een wereld waarin 
het woord crisis helaas nog steeds regeert. Is het geen economische crisis dan hebben we het wel 
over de vluchtelingencrisis. Vooral de economische crisis presenteert de gemeente Roosendaal ook 
dit jaar weer een aantal lastige vraagstukken in de Begroting, want hoe ga je met minder geld 
bijvoorbeeld goede zorg voor iedereen waarborgen. En hoe ga je met de beperkte middelen die je 
hebt meer echte banen creëren. Deze Begroting waarborgt dat eenieder toegang heeft tot de zorg die 
hij of zij nodig heeft. Verder doet de gemeente haar best om eenieder deel te laten nemen aan 
onderwijs, sport, recreatie en cultuur. Maar ook in Roosendaal zijn er mensen die om wat voor reden 
dan ook buiten de boot vallen en het daarom moeilijk hebben. Juist voor deze mensen vraagt de SP 
aandacht tijdens deze begrotingsbehandeling. Vanwege de landelijke bezuinigingen worden 
gemeentes gedwongen om te bezuinigen op voorzieningen in de zorg. En is er minder geld 
beschikbaar voor groen- en grijsonderhoud in de wijken en dorpen. Noodgedwongen moeten mensen 
nu hun eigen zorg regelen en wordt van de Roosendaler verwacht dat hij meehelpt in het onderhoud 
van zijn eigen omgeving. Met een duur woord heet dit alles dan participatie. Deze ontwikkeling snapt 
de SP en de SP staat ook absoluut niet negatief tegenover deze ontwikkeling. Mensen zijn namelijk 
heel goed in staat om zelf hun eigen zaakjes te regelen en de SP is ervan overtuigd dat mensen in 
staat zijn om zich in te zetten voor de samenleving. Alleen kan de samenleving niet aan haar lot 
worden overgelaten en zal de gemeente haar inwoners moeten blijven stimuleren en ondersteunen 
wanneer zij om wat voor reden dan ook buiten de boot dreigen te vallen. De SP is blij dat deze visie 
terug is te zien in de Programmabegroting 2016. De eigen kracht van inwoners staat  centraal en deze 
eigen kracht wordt versterkt doordat actief wordt ingezet op het versterken van het voorliggend veld 
vanuit het, vanuit de Veranderagenda Sociaal Domein. De SP wil van Roosendaal een nog socialere 
gemeente maken en de SP pleit daarom voor meer investeringen in het voorliggend veld. Hier komt 
de SP in haar tweede termijn nog kort op terug. Waar de SP in haar tweede termijn ook nog kort op 
terug zal komen is de peuteropvang. De SP zou namelijk graag meer investeren in  
kindvoorzieningen, door bijvoorbeeld de kinderopvang verder te regelen, zodat ouders meer 
mogelijkheden hebben om te gaan werken wanneer zij dit willen. Graag hoort de SP van het college of 
zij positief tegenover dit voorstel staan. Verder is de SP erg blij dat mensen in de bijstand het een 
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stukje makkelijker krijgen doordat het drempelbedrag voor de bijzondere bijstand met de SP in het 
college wordt afgeschaft. Hierdoor wordt de bijzondere bijstand toegankelijker voor de mensen die hier 
behoefte aan hebben. De SP is verder blij om te zien dat de gemeente Roosendaal niet alleen een 
gezonde weerstandscapaciteit, maar ook een reserve, een gezonde weerstandscapaciteit maar ook 
een reserve van enkele miljoenen specifiek in het sociaal domein heeft om eventuele overschrijdingen 
van het budget ook daadwerkelijk op te kunnen vangen. In dat kader is het in principe een mooi 
streven van het college om taken binnen rijksbezit, Rijksbudget uit te willen voeren maar waar dit 
nodig is moeten reserves gewoon aangeboord worden wat de SP betreft. Iedereen in Nederland heeft 
recht op een dak boven zijn hoofd, dat is in Roosendaal niet anders. Landelijk zien we een chronisch 
tekort aan sociale huurwoningen, helaas is dit tekort in Roosendaal ook aanwezig. Goed daarom dat 
met deze Begroting wordt ingezet op betaalbare en geschikte woningen voor jongeren en inwoners 
met een wat lager inkomen. De herontwikkeling van het douanekantoor tot appartementen zou wat dat 
betreft wel eens een schot in de roos kunnen zijn. De SP vraagt al tijden aandacht in de 
gemeenteraad voor het hoge aantal huisuitzettingen. Op 11 juni is een motie van de Roosendaalse 
Lijst, CDA en de SP aangenomen om tot een Steunfonds Huisuitzettingen te komen. De SP is 
verheugd dit Steunfonds terug te zien in de Begroting, want het voorkomen van huisuitzettingen door 
het tijdig signaleren, door het tijdig signaleren van schulden is namelijk voor alle partijen een 
winsituatie. Aan de ene kant zijn mensen die  in de schulden zitten veel meer geholpen met 
schuldhulpverlening dan dat ze uit hun huis worden gezet en aan de andere kant hebben 
woningcorporaties een hoop minder kosten. De gemiddelde kosten van een uitzetting zitten namelijk 
tussen de 5.000 en 9.000 euro. Per 100.000 inwoners levert het voorkomen van huisuitzettingen 
gemiddeld 390.000 euro op. Niet een alleen sociaal juiste oplossing dus, maar ook financieel 
verstandig. Zoals eerder gezegd moet de gemeente met minder geld meer doen. Dit vraagt soms om 
creatieve oplossingen een goed voorbeeld hiervan is de werkwijze met betrekking tot de wijken en 
dorpen. Structureel moet hier gewerkt worden met een te klein budget om alle werkzaamheden uit te 
voeren, vandaar dat het onderhoudsniveau van de wijken en dorpen de komende jaren niet boven 
niveau C uitkomt, voor de goede orde A is het hoogste niveau. Niet per definitie een fijn vooruitzicht. 
Maar met de introductie van de vitaliteitskaart gaat de gemeente, gaat de gemeente bijvoorbeeld de 
dialoog op een nieuwe, frisse manier aan met de bewoners wat moet leiden tot meer gerichte 
resultaten om zo toch een betere leefomgeving te creëren. De SP ziet dit experiment met vertrouwen 
tegemoet. Verder wil de SP ook graag de diverse wijkteams roemen, deze teams leveren fantastisch 
werk en zorgen werkelijk voor maatwerk. De SP komt hier in haar tweede termijn op terug. Ook valt te 
lezen in de Begroting dat de gemeente zich misschien wel gaat wagen aan crowdfunding erg hip maar 
hoe dit gestalte moet krijgen is voor de SP een vraag. In principe doet de gemeente nu namelijk al aan 
grootschalige crowdfunding wanneer zij jaarlijks de belastingen van haar inwoners int. Om dan ook 
nog eens voor losse projecten geld te gaan vragen van burgers is wel een beetje dubbelop. Graag 
hoort de SP van het college wat zij van deze crowdfunding vinden. De SP is blij dat de gemeente 
investeert in een nieuw centrum er moet namelijk hoe dan ook wat gebeuren om de binnenstad 
aantrekkelijker te maken voor ondernemers en consumenten. De SP vraagt specifiek aandacht voor 
het integreren van logische verkeersstromen in het nieuwe centrum om ervoor te zorgen dat 
bijvoorbeeld fietsers en voetgangers elkaar niet in de weg zitten. Maar dat zij wel beiden de 
binnenstad makkelijk kunnen doorkruisen. Graag hoort de SP van het college hoe zij denkt deze 
goede doorkruising te gaan realiseren in het nieuwe centrum. De gemeente neemt met deze 
Begroting stappen richting de realisatie van een nieuw compact centrum. Nu moet alleen het 
bedrijfsleven, het bedrijfsleven nog de handen uit de mouwen steken, want zoals we in de Begroting 
hebben kunnen lezen is er nog maar weinig animo vanuit het bedrijfsleven om de handschoen op te 
nemen. Vraag wat gaat dit college doen om het bedrijfsleven te activeren in deze. Dan als laatste punt 
Roosendaal heeft dringend behoefte aan nieuwe banen in de Begroting lezen we dat er slimme 
verbanden gelegd gaan worden, dat we als gemeente meedoen dan wel mee gaan doen aan allerlei 
gesprekken met diverse partners en dat bedrijventerreinen heringericht gaan worden dit alles om te 
kijken of we eventueel nieuwe banen kunnen creëren. Deze praktijken schaar ik voor het gemak 
allemaal onder het kopje indirecte investeringen. Investeringen die eventueel tot meer banen zouden 
kunnen leiden. Hier is het advies van de SP toch minder praten en vergaderen en meer doen. Leuk al 
die overleggen en samenwerkingsverbanden, maar ze kosten de gemeenschap behoorlijk wat geld en 
wat ze nu concreet opleveren weet niemand. Ik ga hier verder niet uitweiden over het Economisch 
Actieplan, het lijkt de SP veel praktischer om de discussie over het EAP aan te gaan in de daarvoor 
bestemde raads- en commissievergadering. Voorzitter, ik ga afronden. Het is het college gelukt om 
een sluitende en op vele punten solide Begroting af te leveren met deze Begroting is volgens de SP in 
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ieder geval al het materiaal in huis om aan een sociaal levendig en gezellig Roosendaal te bouwen de 
komende jaren. Ik dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Heumen. Absoluut niet teleurstellend, integendeel. Gaan 
we door naar de volgende spreker en dan wie mag ik uitnodigen van de VLP? Dat is de heer 
Brouwers. De heer Brouwers, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. Deze avond zijn we bijeen om de Begroting 
2016 te behandelen. Een begroting die sluit met een structureel voordeel van 1,3 miljoen en klopt het 
voorzitter, dat als we naar de septembercirculaire kijken dat in 2015 en de komende jaren Roosendaal 
meevallers mag verwachten oplopend tot 1,4 miljoen in 2019? Gezien de noodzakelijke bezuinigingen 
en het noodzakelijk afboeken van grondexploitaties van de afgelopen jaren zien we dat Roosendaal 
weer in de plus komt. Let wel vanuit het Rijk kunnen altijd weer bijstellingen met diverse circulaires 
plaatsvinden. Garanties over het gemeentefonds in de toekomst moeten altijd nog blijken. Voorzitter, 
in BN DeStem wordt melding gemaakt dat van de 1,3 miljoen 450.000 euro wordt ingezet voor de 
inflatiecorrectiebelasting. In de praktijk klopt dit, maar begrotingstechnisch gezien is het maar 160.000 
euro aangezien de inflatiecorrectie voor rioolheffing en reinigingsrecht worden gecompenseerd met de 
reserves als gevolg van gesloten financieringen. Met dit verschil wordt onder meer de kosten voor 
externe inhuur binnenstadorganisatie 2016, het gratis parkeren koopzondag 2016 en de hogere 
structurele exploitatielasten diverse panden vastgoed gedekt. Deze hogere exploitatielasten vastgoed 
zullen voornamelijk te maken hebben met het onderbrengen panden Stadsoevers in de Begroting. 
Onze vraag aan de wethouder dan ook is, vorig jaar hebben we het verlies Stadsoevers genomen. De 
panden als kapitaallast in de Begroting verwerkt en nu nemen we nog extra kapitaallast op. Is dit nu 
daadwerkelijk het laatste wat we aan kosten van afwikkeling van Stadsoevers verwerken. En wat gaat 
er met de panden gebeuren. Voorzitter, een prachtig weerstandsvermogen van 2,7%, de gemeente 
kan dus wel een stootje hebben. Tevens is als onderlegger van het weerstandsvermogen nog een 
risicoreserve van 8 miljoen sociaal domein beschikbaar. Onze vraag aan de wethouder dan ook is, 
aangezien er in 2014 niet en waarschijnlijk in 2015 ook geen onttrekkingen uit deze reserve 
plaatsvinden, hoe doet de gemeente dat nu eigenlijk op dit gebied. En gaan we deze reserve nog 
geheel nodig hebben? Voorzitter, de VLP kan ermee instemmen dat de inflatiecorrectie wordt 
losgelaten, sterker nog hier hebben wij jarenlang voor gepleit. Tijdens het proces voor de Begroting is 
de partijen gevraagd een voorstel voor de 8 ton begrotingsoverschot te geven. De VLP had 
aangegeven dit geld te willen benutten voor het bevriezen van de parkeertarieven, extra middelen 
voor onderhoud openbaar gebied, middelen voor sport, geld voor de Mobiliteitsagenda en extra 
middelen voor de verkeersveiligheid Leemstraat. De VLP moest wel even slikken toen ze het voorstel 
vorige week onder ogen zagen, toen ze de aanpak van straten, Industriestraat, Oostelijke en 
Westelijke Havendijk werd genoemd. Wat ons betreft hadden andere straten hier ook wel een prioriteit 
kunnen hebben, zoals de Voltastraat en Roemer Visscherlaan. De jaarlijkse kapitaallasten van 
250.000 euro hiervoor tezamen met de ecologische verbindingszone is omgerekend een investering 
van al gauw 3,3 miljoen. Onze vraag wat wordt er voor deze 3,3 miljoen allemaal gedaan? Het 
openbaar gebied waarvan we een piek in 2020 en 21 zagen van tientallen miljoenen wordt nu 
bijgesteld in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Doordat na herberekeningen en door 
correcties in onderhoudsstrategieën de piek wordt uitgevlakt. Op BBV voorschrift dienen vanaf 2017 
reconstructies geactiveerd te worden waardoor we de Begroting weer gaan volpompen met 
kapitaallasten en de flexibiliteit hierdoor verminderd. Het voordeel is dan weer wel dat er meer 
projecten kunnen worden ingepland en extra onderhoud kan worden uitgevoerd. Echter we zien nu 
reeds een forse onderuitputting kapitaallasten op de projecten. Welke zekerheid hebben we dan dat 
de projecten over een paar jaar wel op tijd worden uitgevoerd. Gaarne hierop een reactie van de 
wethouder. Voorzitter, de VLP had ook aangegeven te willen investeren, investeringsmiddelen te 
willen genereren voor de verkeersveiligheid Leemstraat. Deze vinden we echter niet terug in de 
voorstellen. Voor de VLP is de verkeersveiligheid Leemstraat een speerpunt in de Begroting. De 
Leemstraat staat in het GVVP opgenomen als korte termijn opgave. Voor ons kan dit niet snel genoeg 
zijn, daarom overwegen wij ook om met een amendement of motie te komen om middelen hiervoor in 
de Begroting vrij te spelen. De VLP wil dodelijke slachtoffers in de Leemstraat voorkomen. Wat betreft 
maatschappelijke activiteiten waarvoor budget beschikbaar is wil de VLP kiezen uit de vele 
evenementen in onze gemeente voor 6 amateur wielerrondes. Wielerevenementen voor de jeugd en 
de breedtesport, zes evenementen die hun bestaansrecht hebben bewezen om nu en in de toekomst 
van stad en dorpen te behouden. Een financiële injectie omdat de organisatoren de eindjes aan elkaar 
moeten knopen om te overleven. De beoogde wielerevenementen zijn de ronde van Nispen, de ronde 
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van Heerle, de hel van de Pin, de Volksronde, de Kermisronde en de Nationale Jeugdronde. Graag 
zouden wij met alle fracties eens willen kijken en onderzoeken of de vorming van een platform waarin 
organisatoren van evenementen medewerkers van de afdeling Sport en eventueel een afvaarding van 
de raad mogelijk is. Graag zou de VLP met steun van andere fracties een amendement willen 
voorbereiden. In de Begroting kunnen we onder Programma 3 een uitgebreid verhaal lezen over het 
Economisch Actieplan, voor ons lastig aangezien definitieve besluitvorming pas na de 
Begrotingsbehandeling zal plaatsvinden. En gezien de eerste termijn van alle partijen hebben we nou 
niet de indruk dat hier nu een fantastisch onderbouwd plan onder ligt. We zien in de uitwerking per 
spoor in het Actieplan dat uit de Begroting 2015 een bedrag van 417.500 is opgenomen voor het EAP. 
Maar, voorzitter, zijn deze middelen dan in 2016 niet meer beschikbaar? In de toelichting op de 
Begroting lezen we niets over afwijkingen budget EAP tussen de jaarschijven 2015 en 2016, gaarne 
hierop een antwoord van de voorzitter, van de wethouder. Voorzitter, we worden geacht kennis te 
nemen van reserves en voorzieningen. We zien echter een aantal reserves die wat ons betreft 
opgeheven kunnen worden, zoals de reserve Courage, pilot bestrijding overlast koffieshops en de 
bestemmingsreserve stimuleringsbijdrage, aangezien hier de komende jaren geen claims meer op 
liggen. Indien deze kunnen vrijvallen, we horen graag van de wethouder,  dan willen we met een 
amendement komen om deze middelen voor 323.000 euro te storten in de mobiliteitsreserve ten 
behoeve van het GVVP. Voorzitter, ik wil de ambtelijke organisatie bedanken voor de beantwoording 
van de vragen. Complimenten voor de boekwerken en de verduidelijking. Tenslotte, voorzitter, wij 
vinden het knap dat de gemeente Roosendaal tegenwoordig ook haar eigen BBV-regels kan 
hanteren, zie het kader van het raadsvoorstel. Daar waar alle 392 gemeentes hun begroting uiterlijk 
voor 14 november dienen vast te stellen en voor 15 november dienen aan te leveren bij de Provincie 
is vaststelling volgens de gemeente Roosendaal wettelijk verplicht op 4 november. De wethouder zal 
vast gedacht hebben we kunnen er maar van af zijn. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Dan ga ik door naar de volgende en dat is de VVD. 
Wie mag ik… Dat is de heer Van den Beemt. Meneer Van den Beemt , ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Goedenavond, voorzitter, ook voor ons algemene beschouwingen dat is 
een wat bredere blik op de politieke stand in ons gemeenteland net zoals van onze voorgangers. 
Sommige onderdelen van het bestuursakkoord beginnen langzaam maar zeker concreet te worden, 
bijvoorbeeld de ontwikkelingen die afgerond zijn rondom zwembad De Stok en natuurlijk op het gebied 
van de binnenstad zien we dat gebeuren. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan, inclusief en 
passant de ambitie om ook rijkstaken op ons te gaan nemen, het is integraal en unaniem 
aangenomen. De Woonagenda is raadsbreed aanvaard, weliswaar moet volgens die Woonagenda 
nog het één en ander in werking gezet worden ik denk dan aan de visie op de hoofdstructuur van de 
stad die nog naar de raad moet komen, het wooncongres dat dit jaar, dit najaar zou komen en de 
voorstellen met betrekking tot urgent woningzoekenden, arbeidsmigranten en statushouders, allemaal 
hele belangrijke onderdelen waardoor de raad het college nadere kaders moet kunnen meegeven 
zodat er geen ad hoc of hapsnap beslissingen op onderdelen genomen hoeven te worden. De VVD 
wacht hier al een poosje op en inmiddels begint het ook maatschappelijk gezien wel nodig te worden. 
Maar al met al zien we dat er veel werk is verzet of wordt verzet door het college en dat we een 
serieuze en positieve lijst van vorderingen zien ontstaan. Dat is goed, dat is immers waar we het voor 
doen. Dan de Begroting. Terwijl we de Begroting voor 2016 gaan vaststellen kunnen we in ieder geval 
zien dat het niet langer ieder jaar moeilijker wordt. En niet weer grote bezuinigingen waardoor de 
complete Begroting moet worden bekeken, gefileerd of hervormd en dat is voor ons nieuw. Nieuw is 
ook het idee dat er wat extra geld beschikbaar is, zowel incidenteel als structureel met andere 
woorden we kunnen komend jaar eenmalig extra geld uitgeven en we kunnen vanaf komend jaar 
jaarlijks wat extra geld uitgeven. Bij de behandeling van de Kadernota bestond dat beeld al en toen 
konden we dit zien aankomen. Daarom heeft de Roosendaalse VVD daar toen ook op gewezen en 
aangegeven wat volgens ons verstandig zou zijn. Wij hebben er toen op gewezen dat wij deze 
bestuursperiode kiezen voor een visie waarbij het borgen van de zorg in het sociaal domein, het 
versterken van de economie en de binnenstad en het verbeteren van leefbaarheid en wonen centraal 
staan. We hebben afgesproken dat de zorg bekostigd moet worden binnen de Rijksbudgetten en 
daarmee bedoelen we te zeggen wat we zeggen, dus niet extra geld er bovenop gaan leggen, maar 
ook niet extra gaan snijden en minder geld willen uitgeven dan we ervoor krijgen. Daarom hadden wij 
toen ook samen met CDA, Roosendaalse Lijst en SP de motie kaders voor investeren sociaal domein 
ingediend, die werd overgenomen zoals meer moties die avond door het college. Als je in de toekomst 
geld wilt hebben voor al dit soort belangrijke zaken, zaken zoals zorg dan moet er nu gezorgd worden 
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dat we een aantrekkelijke gemeente zijn, blijven en worden voor inwoners en ondernemers. Lekker 
draaiende sportverenigingen, een goed ondernemersklimaat en een aantrekkelijke binnenstad dat zijn 
de zaken waar je nu in kunt investeren zodat er straks resultaat is. Tijdens die Kadernota heeft de 
VVD gewezen op het geld dat nu eindelijk bespaard wordt door het uitbesteden, verkoop van de 
exploitatie van zwembad De Stok. We hebben aangegeven dat het niet meer dan eerlijk zou zijn als 
dat geld nu naar de verenigingen in onze gemeente zou gaan, na wat doorvragen heeft toen ook de 
wethouder dit toegezegd. De Roosendaalse VVD is dan ook erg gelukkig met dat onderdeel van 
raadsvoorstel 44 het fonds “Nog te bestemmen”, na al die jaren geld in het water storten kan het nu 
worden gebruikt voor sport en cultuur, onze dank daarvoor. Een ander onderwerp wat we belicht 
hebben bij de Kadernota was het bevriezen van de parkeertarieven, zoals we toen ook al aangaven 
VVD en CDA hebben sterk gepleit voor niet verder verhogen van de tarieven voor het parkeren in 
onze parkeergarages. En ook daarover hebben we wat doorgevraagd en ook daarop hebben we een 
toezegging van de wethouder gekregen en ook dat is nu een onderdeel van het fonds “Nog te 
bestemmen”. Ook hiervoor dus onze dank. Een enorm zichtbaar onderdeel van het bestuursakkoord, 
iets wat iedereen buitengewoon ziet is het onderhoud, de staat van de wegen, fietspaden, voetpaden, 
enzovoorts. Ook hier is voortdurend aandacht voor, maar hier is niet voortdurend geld voor. Vandaar 
dan ook dat wij het helemaal eens zijn met dat onderdeel van raadsvoorstel 44 nu, nu het kan gaat er 
extra geld naar voet- en fietspaden en naar de omgeving van de Industriestraat, de Havendijken en 
Scherpdeel en er zijn meer gebieden die er aan toe zijn. Toevallig dat stukje van de Herelsestraat zou 
ook wel opgeknapt mogen worden, maar ja we moeten het er maar even mee doen, geloof ik. 
Voorzitter, het lijkt me duidelijk de VVD zal dus instemmen met dit onderdeel van de Begrotingsraad in 
de vorm waarin het nu is. Maar uiteindelijk is dat maar een kleine 8 ton op een Begroting van zo’n 200 
miljoen en hoe zit het dan met die andere tientallen en tientallen miljoenen. Dat is natuurlijk een beetje 
het nieuwe van de huidige situatie waarin we verkeren. In het verleden moest er steeds bezuinigd 
worden, moest steeds de hele Begroting bekeken worden of er nog ergens iets te winnen was en nu 
omdat er geen nieuwe Rijksbezuinigingen dreigen wordt dat dus direct ook niet meer gedaan. De 
vraag is of we daar goed aan doen. Was het nou niet zo dat je het dak moest repareren als het droog 
was. Zou nou dat beroemde economische model van Keynes niet kunnen worden, toch als je maar 
durft te bezuinigen wanneer het goed gaat. Daarom heeft de VVD een belangrijke vraag aan het 
college. Bent u bereid om in de aanloop naar de Kadernota 2017 te werken aan een plan om verdere 
verbetering van de financiële huishouding te onderzoeken, zodat we daarna verder kunnen werken 
aan lastenverlichting inlopen van achterstanden en het verbeteren van het leef- en werkklimaat in 
onze gemeente, zodat we op de lange termijn onze positie stap voor stap kunnen verbeteren ten 
opzichte van de andere. Een andere vraag aan het college die heeft betrekking op de verschillende 
vormen van de samenwerkingsverbanden en dan met name op het financiële deel daarvan. Soms 
zien we dat gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden of andere organisaties en 
systemen niet in staat blijken een solide Begroting te presenteren of niet in staat zijn zich aan hun 
begroting te houden, of allebei. De Roosendaalse VVD wil weten in hoeverre het mogelijk is om zulke 
begrotingstekorten nou eens niet met een bijdrage maar met een lening af te gaan doen. Waarom 
moeten immers onze inwoners en ondernemers extra betalen voor een service die ze niet gaan 
krijgen, waarom moeten wij geld achterlaten dat we nooit hadden willen uitgeven, zonder zelfs maar 
de hoop dat we een deel ervan terugkrijgen. Of vindt het allemaal normaal dat bij een bijeenkomst van 
de WVS trots gesteld wordt dat men komend jaar 8 miljoen teveel uitgeeft maar in 2025 nog maar 2 
miljoen teveel uitgeeft. En dat men doet alsof je dat een positief resultaat kunt noemen. Dan hebben 
we een vraag die meer met de Meerjarenbegroting te maken heeft, wat voor informatie kunnen wij 
lezen in de Meerjarenbegroting als het gaat om de gereedstaande financiële reserves. Het 
bestuursakkoord gaat over 2014-2018, maar een Meerjarenbegroting loopt steeds door. Moeten we 
nou niet kijken naar de beweging in 2019-2020. Gaan we doen alsof al het geld, de twee grote 
reserves dan op is, gaan we wachten tot maart 2018 voor we daarover durven te praten. Graag een 
reactie van het college. Er liggen immers grote uitdagingen voor ons om incidentele sommen geld te 
vinden op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur in zijn algemeenheid of bijvoorbeeld meer 
specifiek voor de binnenstad. Voorzitter, samengevat: Als we kijken naar de Kadernota 2016 dan zien 
wij daarin de ambities van het college vorm krijgen, we zien dat wat is afgesproken in het 
bestuursakkoord in cijfers en letters omgezet is, zodat we daden kunnen volgen. We zagen daar een 
kader ontstaan, een opdracht van de raad aan het college. We zien nu dat de Begroting opgebouwd is 
volgens de ideeën uit de Kadernota, volgens de wensen van de raad en volgens de mogelijkheden 
van deze tijd. We zien goede en deugdelijke besluiten, verstandige liberale politiek en fatsoenlijk 
rechts beleid, wat wil een mens nog meer. Nou ja, het kan altijd beter, liberaler en rechtser, maar voor 
nu zijn we tevreden.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan mag ik uitnodigen, wie van…. De heer 
Raggers van D66, voor zijn bijdrage. De heer Raggers, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. De Begroting is ook dit jaar weer solide, onze 
gemeente is financieel gezond. De weerstandscapaciteit van 2,7 bevestigt dit en bovendien hebben 
we reserves beschikbaar. D66 is trots op Roosendaal, is trots op onze gemeente en heeft een 
compliment over voor het college en de ambtenaren. Ergo onze gemeente is financieel op orde en we 
werken aan infrastructurele verbeteringen in de hele stad en gemeente en nu vinden wij het een zaak 
om vanuit die solide basis door te pakken naar een levendige gemeente waar men wil verblijven en 
waar men wil wonen op een prettige manier met aandacht voor degenen die zorg nodig hebben en 
waar ook onze ouderen kunnen blijven wonen en waar ook onze jeugd wil blijven wonen of weer 
naartoe terug wil keren na bijvoorbeeld hun studie. D66 denkt daarbij onder meer aan goede diverse 
huisvesting, goede zorg en ook zaken als goede sportmogelijkheden en goede uitdagende cultuur. 
Over de voorliggende Begroting wil ik namens D66 enkele dingen zeggen. Allereerst vindt D66 het 
mooi dat uitvoering is gegeven aan onze motie van vorig jaar ten aanzien van de maatschappelijke 
effecten. Ze zijn duidelijker terug te zien in de Begroting met een historie en een ambitie daar zijn wij 
heel blij mee. Op sommige punten is de ambitie wel wat laag op andere juist weer wat hoog. Ik heb 
twee voorbeelden, in drie jaar tijd verwachten we 40% minder inwoners dat zich eenzaam voelt. Dat 
vinden we heel nobel maar of het realistisch is en daar pal onder staat dat we in drie jaar maar een 
kleine stijging van het aantal inwoners met mensen in de omgeving zien dat belangeloos wil helpen. 
Het is misschien wel realistisch een kleine stijging maar met steeds minder professionele zorg voor 
handen mag dit wat ons betreft ambitieuzer. Dan over de drie decentralisaties. Vorig jaar werd er 
gesproken over veel onzekerheden, wisten we niet precies wat 2015 ging opleveren. Wat zou het 
financieel gaan betekenen was de vraag, maar we hadden in ieder geval reserves. En nu staat er in 
de Begroting dat het nog steeds spannend is om het binnen het Rijksbudget te houden, maar dat het 
wel goed gaat. En dat we ook nog steeds voorstellen hebben om de risico’s te beperken en dat we 
nog steeds ruime reserves hebben. De combinatie 2016 en 2017 ziet er goed en solide uit, maar de 
uitdagingen in 2018 en 2019 worden genoemd nader te bepalen, nader te concretiseren maatregelen 
van 1,5 en 1,6 miljoen euro baren D66 wel zorgen. Als we dat niet tijdig weten op te lossen is onze 
solide reserve ook gauw uitgeput. In de Begroting wordt ook verwezen naar het EAP en dat is een 
beetje een aparte situatie omdat deze, dit EAP vorige week al is behandeld en dat we het morgen ook 
weer gaan behandelen en dat er erg veel vragen over leven. D66 is wel blij dat in deze motie, in het 
EAP onze motie van vorig jaar bij de Begroting ten aanzien van meer aandacht voor 
bedrijventerreinen terug te zien is in de Begroting in een mooie samenwerking van bedrijven en 
gemeente, participatie een belangrijk punt voor D66. Onderwijs. Goed onderwijs is belangrijk voor D66 
maar ook belangrijk voor onze hele gemeente. In de Programmabegroting 2016 wordt een voorschot 
genomen op de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. Op de recent gehouden 
themabijeenkomst bleek dat de voorwaarden omtrent een eventuele overeenkomst tussen 
schoolbesturen en de gemeente nog erg onduidelijk is en dat het bovendien nog enkele jaren kan 
duren voordat deze overeenkomst daadwerkelijk aan de raad wordt voorgelegd. Toch lijkt alsof, toch 
wordt er in 2016 wel een kostenbesparing van gemiddeld zo’n 300.000 euro per jaar begroot op het 
onderwijs en daarom heeft D66 enkele vragen. Wordt er alvast gerekend op een kostenverlaging 
door, door de, door de, door, doordecentralisatie of blijken de kosten voor de onderhuis, 
onderhuisvest… onderwijshuisvesting flink en structureel mee te vallen ten opzichte van vorig jaar of 
hebben wij hier simpelweg te maken met een feitelijke bezuiniging op de onderwijshuisvesting. 
Cultuur: Er staan nog meer bezuinigingen in Programma 2 op leren en ontwikkelen die D66 zorgen 
baren, de ambitie is gelukkig wel volgens de maatschappelijke effecten door te groeien van een 7,4 
naar een 8 D66 vraagt zich af of dat realistisch is met de huidige geplande bezuinigingen. D66 heeft 
zich in het verleden met onder meer de PvdA en GroenLinks maar ook eerder met de VVD al vaker 
uitgesproken over het voorbeeld van de muziekondernemers in De Suite, dit is maar één item van de 
Cultuuragenda maar voor ons wel een belangrijke toevoeging aan onze gemeente en exemplarisch 
voor verbetermogelijkheden in het proces. Het zwalkende beleid van de wethouder op dit onderwerp 
is naar deze ondernemers toe al jaren onduidelijk. Het creëert onzekerheden, de ondernemers weten 
eigenlijk al jaren niet waar ze aan toe zijn of aan toe zullen zijn. Sommigen hebben reeds eieren voor 
hun geld gekozen en hebbend De Suite verlaten. Gelukkig staat de D66, PvdA en GroenLinks motie 
voor de noodzaak van een cultuurvisie in de begroting genoemd en ondertussen ligt er ook een 
voorstel van een sympathieke en dat bedoel ik echt heel positief nu motie van het Cultuurhuis van het 
CDA. Een motie die D66 en sich had kunnen steunen bij de behandeling van de Kadernota, want de 
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motie licht namelijk geheel in onze lijn. Edoch, wij vragen ons af waarom die nu voorligt, waarom 
wacht u niet eerst de cultuurvisie af alvorens we een schot voor de boeg nemen met De Suite inclusief 
het toebedelen van financiële middelen. Wij zouden graag de cultuurvisie afwachten en dan pas een 
besluit nemen over De Suite en cultuur mag van D66 best wat geld kosten overeenkomstig het belang 
van sporten voor kinderen zien we ook het belang van muziekonderwijs en de clubs worden, de 
sportclubs worden gesubsidieerd per jeugdlid, dit denken wij ook, dit zou ook mogelijk moeten zijn 
voor jeugdige musici. En dat brengt mij bij de vrije ruimte, 800, 800.000 euro vrije ruimte en als ik de 
VLP mag geloven dan hebben wij nog veel meer vrije ruimte, dan komen we misschien wel uit op bijna 
een miljoen. En toch is D66 geen voorstander van keuze van enkele dingen die nu worden genoemd 
in de besteding, in het bestedingsvoorstel van de vrije ruimte die volgens ons namelijk gewoon 
thuishoren in de normale begroting. En dat is het onderhoud aan de wegen en de goede fietspaden 
samen 450.000 euro, waarom is dit na al die jaren onvrede hierover nog steeds niet geregeld in onze 
gemeente. We zijn financieel gezond, we zijn solide, maar onze wegen en fietspaden zien er soms 
niet uit. Dat levert geen aantrekkelijke gemeente op en het is nog gevaarlijk ook. Ook zetten wij als 
D66 vraagtekens bij het effect van het niet verhogen van de parkeertarieven in de binnenstad van 
Roosendaal. We denken dat de hele gemeente beter kan profiteren van deze 175.000 euro. Zo zagen 
wij een vrije ruimte van 600.000 euro die dus door de VLP nog hoger wordt hoop ik en die volgens 
ons, volgens D66 nuttiger te besteden is. Ik hoor net ook van de kant van de Roosendaalse Lijst en 
het CDA al een hele mooie participatiesuggestie voor het gedeelte van de maatschappelijke 150.000 
euro van het hele culturele veld, dat lijkt ons een zeer zinvolle suggestie die ook nog eens synergie 
zou kunnen opleveren voor de cultuurvisie. D66 denkt in elk geval bij het geld voor cultuur aan 
mogelijke rustigere transitie van de muziekondernemers in De Suite, totdat de cultuurvisie van 
Roosendaal helemaal duidelijk is. En misschien nog wel wat langer, want volgens het raadsvoorstel 
Muziekhuis kost dit maar 50.000 euro voor een heel jaar. En tenslotte regeren is vooruitzien. Het zou 
dom zijn om te denken dat we als grote gemeente met de onlangs 72 uur opvang van vluchtelingen 
klaar zijn met onze bijdrage aan deze wereldwijde uitdaging. D66 verwacht met het initiatief in onze 
regio niet dat we een asielzoekerscentrum moeten gaan inrichten maar het is duidelijk dat we wel 
statushouders zullen gaan krijgen in onze gemeente en D66 stelt samen met PvdA en GroenLinks 
voor om ons daarop voor te bereiden, zowel organisatorisch als financieel. Het is verstandig volgens 
ons om een deel van de vrije ruimte hiervoor te reserveren. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Neem deze pauze even, of deze wisseling van 
sprekers even dat we vergezeld zijn nu van de heer Missal en de heer Van Poppel van SP en ik kan u 
melden dat de heer Matthijssen definitief niet meer komt dus. Dan gaan wij door met de volgende 
spreker dat is PvdA. Wie mag ik? Dat is de heer Yap neem ik aan? Ja. De heer Yap. Ga uw gang, 
meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, het gaat goed met Roosendaal, althans als het om de financiële situatie gaat 
van onze gemeente. De Partij van de Arbeid heeft kunnen constateren dat het financieel 
huishoudboekje met de Begroting 2016 van de gemeente op orde is. Een financieel evenwichtig 
beleid. De PvdA heeft bij de behandeling van de Kadernota al aangegeven dat er echter niet enkel 
gekeken moet worden naar de financiën, maar dat koers moet worden gezet richting een sociaal, 
duurzaam en evenwichtig Roosendaal. Voorzitter, Nederland dreigt zichzelf sociaal en cultureel in 
tweeën te delen ook Roosendaal dreigt een gemeente, een stad van twee snelheden te worden.  Het 
sociaal-cultureel Planbureau, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en ook Brabant 
Kennis en Ruimte komt met het rapport Midsize Brabant en waarschuwen dat de kloof in Nederland 
tussen arm en rijk, tussen gezond en ongezond, tussen hoog en laag opgeleid steeds verder 
toeneemt. Met de toenemende ongelijkheid ontstaat het risico dat mensen steeds meer gevangen 
komen te zitten in hun eigen leefomgeving. Dat je afkomst en de plek waar je geboren wordt steeds 
bepalender wordt voor je toekomst, dat mensen niet meer samenleven maar langs elkaar of zelfs met 
de rug naar elkaar toe. Dit gaat ook niet aan Roosendaal voorbij. Waar jaarlijks bijna 150 jongeren 
zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, waar 50% van onze inwoners zich eenzaam voelt, waar 
de werkgelegenheid de afgelopen jaren is afgenomen en waar meer dan 1.600 Roosendalers een 
beroep doen op de bijstand. Voorzitter, de kloof dicht zich niet vanzelf. Een uitdaging voor Roosendaal 
waar wij als PvdA met elkaar en voor elkaar graag aan werken. Zo zal collega Derks bij de 
behandeling van de Veranderagenda Sociaal Domein aandacht vragen voor de bestrijding van 
armoede, de aanpak van de eenzaamheid en een goede toegankelijke gemeente zodat onze 
inwoners weten waar men hulp kan krijgen en waar wij als gemeente met onze maatschappelijke 
partners ook onze inwoners zelf actief goed kunnen bereiken. Met de Agenda van Roosendaal uit de 
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vorige bestuursperiode hebben we de handen uit de mouwen gestoken om Roosendaal evenwichtig 
verder te brengen in de 21

e
 eeuw. Bezuinigingen zeker, maar ook met ruimte voor initiatief vanuit de 

samenleving. Goede voorbeelden hiervan zijn de inzet van de wijkteams, de buitenploegen, 
buurtpreventie en Roosendaal schoon. Ook zijn we trots als PvdA op het werk in het sociaal domein. 
Roosendaal Stad van de menselijke Maat. Het sociaal beleid in Roosendaal is alleszins goed en 
ongeschonden uit de bezuiniging gekomen. Wij denken dat wethouder Polderman kan constateren dat 
zijn voorganger wethouder Jongmans de basis hiervoor goed heeft weggezet. Wel blijven we alert op 
signalen uit de samenleving en zien we teruglopende Rijksbudgetten op het terrein van de Jeugdzorg 
waar GroenLinks namens ons en D66 nog later op terug zal komen. Ook zien we een structureel 
tekort bij de uitvoering van de Participatiewet de komende jaren. Voorzitter, zorgen zijn er zeker. De 
Begroting maakt nogmaals duidelijk de uitdaging  op het gebied van de leefbaarheid in onze wijken en 
dorpen. De aanpak van het groen en grijs staat hierin centraal. Het college stelt dat de kwaliteitsimpuls 
openbare ruimte in 2016 is afgerond. Dat lijkt ons niet. Hoe kijkt de verantwoordelijk wethouder aan 
tegen deze uitdaging ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte de komende jaren. Ten 
aanzien van het speerpunt binnenstad is de PvdA verheugd dat onlangs een meerderheid van de raad 
instemde met het PvdA-initiatief tot een binnenstad die BTB-proof is. De PvdA heeft ook 
weloverwogen ingestemd met de koers van de binnenstad, maar dat we altijd zorgvuldig zijn als het 
gaat om besteding van gemeenschapsgeld. We waren dan ook niet akkoord met de 3 miljoen ten 
behoeve van de Nieuwe Markt. En tot op heden zien we vooral stevige investeringen van de 
gemeente, de partners zijn enthousiast en doortastend aan de slag gegaan wordt aangegeven. Maar 
waar blijkt dat uit? Wellicht kan de wethouder hier een antwoord op geven. Voorzitter, het motto van 
dit college is werken aan een evenwichtig Roosendaal. Voor ons staat dit voor een stabiel en 
uitgebalanceerd bestuur. Op het terrein van het speerpunt economie en werkgelegenheid zien wij dit 
niet terug. Het Economisch Actieplan heeft al kritiek gekregen van bijna alle fracties uit onze 
gemeenteraad en wordt niet gedragen door het gehele college. Onevenwichtig en bijzonder 
teleurstellend van de verantwoordelijk wethouder dat er na dik een jaar nog geen krachtig plan ligt om 
een impuls te geven aan de Roosendaalse economie en arbeidsmarkt. De PvdA komt hier morgen op 
terug bij de inhoudelijke behandeling in de Commissie, maar wil hier nogmaals benadrukken dat zij 
zeer ontstemd is over het feit dat dit college dit zo laat liggen. Ook het vasthouden aan de 
bezuinigingen op het bibliotheekwerk door dezelfde wethouder baart ons zorgen. We komen dan ook 
met een voorstel om de bezuiniging van 250.000 euro voor 2016 te verzachten. Dit hebben we immers 
ook als raad afgesproken maar de verantwoordelijk wethouder negeert tot op heden deze boodschap. 
Helaas moeten we nog een voorbeeld noemen van het zwalkend beleid van de wethouder. De 
berichtgeving over De Suite het Muziekhuis, het Cultuurhuis of verkopen. We zijn langzaamaan de 
draad kwijt. Ook hier blijkt dat een duidelijke visie op cultuur ontbreekt. D66 heeft al namens ook onze 
partij de uitleg hierover gegeven. Voorzitter, vanuit de Begroting steken er voor de PvdA een aantal 
opdrachten uit, mede ook in het licht van de wensen die er bij ons zijn en de besteding van het 
overschot van 800.000 euro. Het terugdringen van de werkloosheid en jeugdwerkloosheid nogmaals 
daar komen we morgen op terug bij het Economisch Actieplan. Voorzitter, aandacht voor de 
bestrijding van armoede en meer in het bijzonder de schuldhulpverlening, we hebben kennis kunnen 
nemen van het Steunfonds Huisuitzettingen. We hebben echter geen idee wat dat precies gaat 
inhouden en we zouden als partij liever zien dat we ons richten op goede, een goed voorliggend veld 
in het kader ook weer van dat schuldhulpverleningstraject. Voorzitter, een andere wens vanuit de 
PvdA een versterking van het vestigingsklimaat, we hebben daar al eerder schriftelijke vragen over 
gesteld en dat gaat over hurende ondernemers betalen wat ons betreft vanaf 2016 geen onroerende 
zaak belasting meer. Feitelijk verandert er in ieder geval voor de bewoners niets en feitelijk verandert 
er qua inkomsten voor de gemeente niets, maar we kunnen met dit initiatief in ieder geval zorgen voor 
meer economische vitaliteit en een beter vestigingsklimaat in Roosendaal. De wethouder die daar 
antwoord op heeft gegeven op die vragen stand daar welwillend tegenover. Voorzitter, het budget 
voor maatschappelijke activiteiten, voor wijken, dorpen en buurten. Benut het budget voor initiatieven 
waarin samen, saamhorigheid, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. Voorzitter, 
peuterspeelzaalwerk, het kabinet onder verantwoordelijk Minister Asscher maakt 60 miljoen euro vrij 
voor gemeenten om het mogelijk te maken dat alle peuters naar de opvang kunnen ongeacht of de 
ouders werken. Maak hier werk van in Roosendaal, zo spoedig mogelijk. We hebben reeds al bericht 
gehad van de SPR hoe we dat kunnen regelen. De PvdA zal daar ook met een motie over komen. 
Voorzitter, tot slot een belangrijke maatschappelijke opgave welkom in Roosendaal. Ik ben trots hoe 
deze stad de handen ineen slaat en haar barmhartigheid toont. In korte tijd realiseerde Roosendaal 
een noodopvang voor vluchtelingen. Noodopvang die mensen hulp, een bed en vooral rust biedt na 
een lange, zware vaak gevaarlijke reis. Ik spreek namens mijn hele fractie en ik denk namens de 



 
 

Verslag raadsvergadering 21 oktober 2015     pagina 14 

gehele gemeenteraad als ik mijn dank en waardering uitspreek voor al dit harde werk aan het college 
aan de ambtenaren de hulporganisaties en al die mensen die in actie kwamen. Er zijn echter ook 
zorgen en er is ongerustheid, die zorgen voel ik ook. Kunnen we deze grote stroom van vluchtelingen 
in Europa, in Nederland wel aan? Wat betekent dat voor onze samenleving? Waar moeten al die 
vluchtelingen wonen? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor uw zoon of dochter die ook op zoek is 
naar woonruimte? Wij komen al en D66 heeft dat ook al aangegeven met een voorstel tot een 
samenhangende aanpak om gelet op de huidige ontwikkelingen binnen het vluchtelingenvraagstuk de 
toestroom van nieuwe statushouders, nieuwkomers in onze gemeente, goed en optimaal te laten 
verlopen. Hierin is het cruciaal dat er gekeken wordt naar samenhangende werkwijze vanuit het 
college met de samenleving in het kader van wonen, werken, onderwijs, welzijn en meedoen. Wat ons 
betreft ligt de regie dan ook volledig bij de gemeente, wellicht is het een idee om juist ook hier de 
burgemeester als coördinator, de coördinatie voor te laten doen. Wat ons betreft denk ook aan het 
huisvestingsvraagstuk, maar ook aandacht voor onderwijs en werk zoals al gezegd is. Zo is niet alleen 
de huisvesting van statushouders op dit moment een probleem ook andere urgentieverzoeken, 
starters, gastarbeiders en alleenstaande ouders hebben een probleem met het vinden van een sociale 
huurwoning. We roepen dan ook op om dit probleem lokaal breder op te lossen waarin niet alleen 
naar de problemen van vandaag gekeken wordt. Dus te specificeren wat de gemeente in 
samenwerking met partners, denk aan eigenaren van onroerend goed, denk aan de wooncorporaties, 
denk ook aan andere gemeentes in de regio, om op korte en op de middellange termijn zo goed 
mogelijk de opname en integratie van nieuwkomers in Roosendaal soepel te laten verlopen. 
Voorzitter, denk ook hierbij aan een goed contact met onze eigen inwoners van Roosendaal. Geef die 
ook laagdrempelig de kans om mee te praten over de wenselijkheid van de Roosendaalse bijdrage 
aan de leniging van de nood van vluchtelingen en over de mogelijkheden en de wenselijke vorm en 
daarmee invulling te geven aan samenspraak. Voorzitter, ik rond af, waar we naar onze mening 
terecht ons zeer kritisch hebben opgesteld bij de Kadernota 2016 doen we nu volop mee. Zeker nu we 
als PvdA de onderliggende verhoudingen in de raad als zeer positief ervaren en gelukkig ziet nu ook 
het college in dat het de raad als geheel nodig heeft. Voorzitter, onze fractie werkt graag met u en 
zoekt de verbinding met u om samen te werken aan een nog mooier Roosendaal. Wij voegen graag 
ons Roosendaals progressief sausje toe aan deze Begroting, wij vinden dat er met energie, ambitie en 
perspectief gewerkt moet worden aan Roosendaal. Laten we samen de juiste keuzes maken voor 
onze gemeente zodat iedereen zich in Roosendaal welkom en thuis blijft voelen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap en slechts een paar seconden over de tijd dus het zij u 
vergeven. Nieuwe Democraten, wie mag ik… de heer Schijvenaars. Ga uw gang, meneer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Allereerst dank aan de ambtenaren voor het vele en het harde werk aan 
deze Programmabegroting en onze bijdrage heeft de titel geld of waarde. We kunnen vaststellen dat 
de Programmabegroting zeer moeilijk te doorgronden is en daarom hebben wij gekozen voor een 
volksbegroting in jip-en-janneketaal en die verschijnt volgende week. Dat het college een euforisch 
verhaal houdt over de Begroting is logisch, dat de krant het klakkeloos overschrijft is zorgelijk. Maar 
dat de overgrote meerderheid van de politiek zich hierin mee laat nemen vinden wij onbegrijpelijk. Het 
is beschamend te moeten vaststellen dat grote partijen vragen om uitstel voor het indienen van vragen 
en vervolgens geen vragen stellen en dat uiteindelijk de beantwoording van de vragen precies een 
dag voor de behandeling komt. Opzet? De beantwoording vervolgens is ontwijkend, ontkennend dan 
wel ontluisterend. De strekking is dat de raad het college maar moet geloven op de blauwe ogen en 
tja dat het bol staat met aannames, verwachtingen, dagdromen is geen enkele reden ons druk te 
maken. Alles komt goed. Voorzitter, nooit eerder zo’n zwakke Begroting en nog zwakkere 
beantwoording meegemaakt. Het dwingt ons om nu schriftelijke vragen te gaan stellen. De Begroting 
omvat 215 miljoen euro met een vrije ruimte van 0,8 miljoen. We hebben het vertaald naar de 
werkelijkheid van een gezin met een boodschappenbudget van 215 euro. En dan mag je voor 80 
eurocent bij de kassa een snoepje kopen en hier in deze raadsvergadering gaan we dus bakkeleien 
over het verdelen van snoepjes ter waarde van 80 cent verdeeld over 35 raadsleden omgerekend 2 
cent per raadslid. De raad laat zich door het college totaal op het verkeerde been zetten en als je de 
Begroting serieus zou nemen dan kan niemand accepteren dat, om slechts één voorbeeld te noemen, 
dat mobiliteit een voordeel gaat opleveren van per saldo 1,2 miljoen waarvan je dan uiteindelijk 0,8 
miljoen mag besteden aan snoepjes. Wie houdt wie voor de gek? Geld of waarde. De 215 miljoen 
euro wordt zonder enige noemenswaardige discussie, blijkt ook uit alle bijdragen van vanavond, 
akkoord gevonden en zo besteden we 20 miljoen aan veiligheid bestuur, 20 miljoen onderwijs, sport 
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en cultuur, 48 miljoen aan allerlei uitkeringen, 55 aan zorg en 72 miljoen aan wonen, werk en 
verblijven. En dat allemaal gericht om de basis op orde te houden, te krijgen en dat is en blijft toch de 
fundamentele discussie. Iedereen heeft het er vanavond ook over. Laten we maar eens beginnen met 
de financiële basis, het spreadsheetmanagement van het college geeft cijfermatig inderdaad een 
mooie sluitende Begroting met zelfs een overschot van 5 miljoen euro. Conclusie: We geven te weinig 
geld uit. Roosendaal zit op een pot met geld van ruim 70 miljoen euro. 70 miljoen euro dat is  
eenderde van de totale Begroting. Conclusie twee: Er is een reservoir aan geld dat ligt te slapen terwijl 
er meer dan genoeg kerntaken zijn om direct mee aan de slag te gaan. Conclusie 3: Als je te weinig 
geld uitgeeft en het geld vervolgens alleen maar oppot tja dan sta je er financieel sterk voor, maar 
maatschappelijk zwak. En wat willen onze inwoners nu geld op de bank of een bank om in te zitten. 
Conclusie vier: Er wordt mooi weer gespeeld en zand in de ogen gestrooid achter de façade van 
financieel gezond zit een ernstig probleem. In het algemeen geven we dan de schuld van onze 
problemen aan de Grieken, de banken, Europa, de vluchtelingen, de migranten, Den Haag of wie dan 
ook. Maar wanneer kijken we zelf in de spiegel en kijken we naar onszelf de politici, de bestuurders 
die de afgelopen jaren zeker voor 20 miljoen euro hebben verspild. Conclusie vijf: Roosendaal heeft 
vooral veel schuld. Begin dit jaar was dat 172 miljoen euro op een balans van 243 miljoen en daar 
bovenop nog een garantstelling van 400 miljoen. De enorme pot met geld wordt dus vooral gebruikt 
om onze schuld te financieren en jaarlijks betalen we bijna 7 miljoen euro aan rente. Conclusie zes: 
Zelfs rekening houdend met allerlei wettelijke eisen kan Roosendaal vandaag de dag nu per direct 20 
miljoen euro teruggeven aan de inwoners, via lastenverlagingen of te investeren in de kerntaken grijs 
en groen, de scheve stoeptegel. De vraag is waarom weigeren wij dit al vele jaren? Nu wordt zelfs in 
Wouw geklaagd over het slechte onderhoud van grijs en groen. In jip-en-janneketaal, voorzitter,  we 
zitten op een enorme zak met geld en accepteren scheve stoeptegels. Geld of waarde? Vanuit een 
wereldperspectief gezien is Nederland één van de vijf rijkste landen en dat houdt dus in dat 
Roosendaal één van de rijkere steden van de wereld is. Juist door ons hoge welvaartsniveau zijn we 
behoorlijk verwend geraakt en willen we allemaal de hoofdprijs hebben als het gaat om wonen, 
werken en verblijven. En misschien moeten we wel gaan toegeven dat we te lang met elkaar op een te 
grote voet hebben geleefd en moet er een nieuwe balans worden gevonden waarbij je delen van 
welvaart en welzijn centraler moet komen te staan, hier en daar, nu en straks. In het huidige 
tijdsgewricht zijn er gelukhebbers die meer krijgen en gelukzoekers die minder krijgen en dat gaat 
wringen in de samenleving, dat uit zich op verschillende manieren. Ik noem er twee, de boosheid van 
het gewone volk op de elite omdat de gewone mensen zich steeds meer genegeerd voelen en steeds 
harder op de deuren van elite gaan rammelen. Proteststemmen voeren in de landelijke peilingen 
inmiddels 50 van de 150 zetels, één op de drie. Twee, de angst van het gewone volk dat zij meer 
lasten en minder lusten krijgen omdat zij als eerste in hun bestaanszekerheid worden bedreigd door 
verlies aan vast werk, bedreigde woonomgeving en hogere lasten. En als dan binnen Europa steeds 
meer arbeidsmigranten hun positie opeisen en van buiten Europa vluchtelingen binnenkomen dan 
snappen wij dat van de Nieuwe Democraten dat vele gewone mensen zich dubbel bedreigd voelen en 
juist op zo’n cruciaal moment moet de politiek ook lokaal moreel leiderschap tonen en geen olie op het 
vuur. Terug naar Roosendaal. Ook Roosendaal is door het Rijk gedwongen om zaken als zorg, werk 
en jeugd lokaal uit te voeren met minder geld en met meer regels. En daarnaast had Roosendaal te 
maken met een groot lokaal probleem dat miljoenen heeft gekost. En dit extra verlies is opgevangen 
door jarenlang extra te bezuinigen op onderhand het onderhoud van grijs en groen, de scheve 
stoeptegels. Inmiddels heeft Roosendaal zich in de situatie kunnen brengen van een enorm overschot 
aan geld en dat mag zeker succesvol spreadsheetmanagement worden genoemd. Maar de mensen  
willen vooral succesvol maatschappelijk management ervaren en dat betekent dat we nu echt, echt 
moet beginnen aan een enorme inhaalslag op meerdere terreinen. Ze zijn door collega’s al genoemd. 
En te beginnen op het gebied van beter onderhoud en beheer van grijs en groen. En het college 
erkent dat inmiddels zelf ook. In haar voorstellen zeggen ze te gaan werken aan een hoger niveau in 
het onderhoud en beheer. Ze schrijven dat ze met plannen komen om hiervoor miljoenen te gaan 
lenen om de basis van het onderhoud en beheer van grijs en groen op orde te brengen, maar dat pas 
volgend jaar bij de Kadernota 2017 en het jaar daarna net voor de verkiezingen. Kortom, weer uitstel 
en weer tijd kopen. En kijkend naar alle maatschappelijke effecten van de kerntaken van de gemeente 
Roosendaal scoren we gemiddeld genomen een 7 en dat is voldoende en natuurlijk kan het altijd 
beter en dat moeten we zeker ook blijven proberen, maar er zijn maatschappelijke problemen waar 
Roosendaal nu mee aan de slag moet. En los van die scheve stoeptegels gaat het dan om werk, om 
werk, om werk, de zorgen van de decentralisaties, betaalbaar wonen en het aantrekkelijk krijgen, zien 
te krijgen van de binnenstad. Deze uitdagingen zijn financieel, organisatorisch en technisch eigenlijk 
heel simpel aan te pakken. Er liggen genoeg plannen en er is genoeg geparticipeerd op alle mogelijke 
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manieren, maar waar het nu op aan komt is aanpakken. Gewoon doen, de handen uit de mouwen. En 
het grootste probleem, het grootste lokale probleem in dit tijdsgewricht is moreel leiderschap tonen. 
Zorgen dat mensen elkaar weer vertrouwen, met elkaar samenwerken en dat de lokale overheid wordt 
gezien als een vriend in plaats van een vijand. We moeten beter beseffen dat vertrouwen te voet komt 
en te paard gaat. We hebben politici, ambtenaren, maatschappelijke partners en bestuurders nodig 
die middenin de samenleving staan, geen snelle jongens en meisjes in strakke pakken die van buiten 
komen en hier een kunstje komen doen. Roosendaal heeft Roosendalers nodig, geen managers maar 
werkers die weten wat er speelt en de mensen op straat kennen en ontmoeten. Voor ons zijn er twee 
zaken cruciaal de komende jaren, de basis op orde brengen en moreel leiderschap tonen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. En netjes binnen de tijd mag ik wel zeggen. Dan 
mag ik mevrouw Koenraad van GroenLinks uitnodigen. Mevrouw Koenraad, ga uw gang.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Eind november komen klimaatexperts en politici samen 
in Parijs voor de 21

e
 Klimaattop, hun doel is een wereldwijd akkoord. Voor het tegengaan van 

klimaatverandering hebben we een wereldwijde aanpak nodig. Broeikasgassen beïnvloeden de 
atmosfeer van de aarde ongeacht waar ze vandaan komen. Ook de CO2 uit Roosendaal telt daarbij 
op, zo lukt het de gemeente Roosendaal om wereldwijde invloed te hebben alleen was dat nou niet 
precies de invloed die we willen. Bas Eickhout gaat als Europarlementariër namens de Europese 
Groene Partij naar de top en hij was klimaatexpert voordat hij in het Europarlement kwam. Hij is de 
nummer 1 van de groene top 100 van dagblad Trouw uit 2014. En op duurzame dinsdag spreekt hij de 
duurzame troonrede uit, dat doet altijd die nummer 1 van die top 100. In het kort was die boodschap 
van Bas Eickhout als we nu samen actie ondernemen dan kunnen we klimaatverandering tegengaan 
en kunnen we ons aanpassen aan de fysieke en duurzame uitdagingen die tegenover ons staan. 
Duurzaamheid en klimaatactie wordt tegenwoordig gelukkig in het hele politieke spectrum omarmd in 
woorden, we hebben het net ook gehoord bij andere partijen. Maar in de praktijk toepassen blijkt toch 
nog moeilijk. Nederland gebruikt dit jaar meer kolen in plaats van minder, omdat de prijs gezakt is de 
regering gaat in beroep tegen de gerechtelijke uitspraak waarin zij geacht wordt klimaatverandering 
sneller aan te pakken. De testen of de fraude met de testwaarde van de CO2-uitstoot bij Volkswagen 
laat ook maar weer eens zien hoe cynisch wij met dit probleem omgaan. Terwijl bijna niemand het 
uiteindelijke doel van minder uitstoot van broeigassen om de opwarming van de aarde beneden 2 
graden te houden tegenspreekt, is het toch moeilijk om consequent te zijn. Wij ook in Roosendaal 
hebben een verantwoordelijkheid naar derde wereldlanden bijvoorbeeld, daar vertaalt de opwarming 
van de aarde zich in water, ondergelopen land of juist droogte. U denkt misschien, dit is wel heel erg 
globaal, maar ik denk dat het belangrijk is dat Roosendaal ook verder kijkt dan alleen maar 
Roosendaal. Is duurzaamheid een linkse hobby? Nee, niet als je naar de duurzame top 100 kijkt, want 
daar zitten veel ondernemers bij die van huis uit helemaal niets met GroenLinks te maken hebben. 
Duurzaamheid is van iedereen. Wie wil er niet dat ons leven in relatieve rijkdom ook voor toekomstige 
generaties kunnen behouden. En wie wil er niet dat bedrijven die nu banen bieden dat ook de 
komende decennia blijven doen. Het zijn de stijgende energielasten die bedrijven straks over de kop 
doen gaan. Ook voor huishoudens trouwens een groeiende kostenpost. In de trein las ik een 
achtergelaten Financieel Dagblad veel advertenties voor duurzame producten, ledverlichting voor 
bedrijven, enzovoort. Duurzaamheid leeft, maar toch nog onvoldoende in Roosendaal. Wethouder 
Toine Theunis is blij met de financiële ruimte lezen we in het persbericht en dat is terecht. Goed dat 
we een sluitende Begroting hebben en ook zelfs wat ruimte. Niet alle gemeenten kunnen ons dat 
nazeggen en dat verdient een pluim en ook de boekjes zijn weer heel mooi. In de Begroting worden 
alle externe financiële invloeden die meestal nadelig zijn keurig ingelijfd. Maar wat GroenLinks mist is 
toch een organiserend principe of een sturende visie die alle programma’s met elkaar in verband 
brengt. Je merkt het eigenlijk aan de vier voorstellen die het college doet voor de invulling  van de 8 
ton. Er is geen onderlinge samenhang, er is geen sturend principe en eigenlijk ja put het een beetje uit 
alle programma’s; parkeertarieven drukken, extra budget voor maatschappelijke activiteiten, 
onderhoud en aanpak van de straten in Stadsoevers en de aanleg van ecologische verbindingszone 
in Stadsoevers. Maar goed, eigenlijk hoort het ook gewoon bij de structurele taken die wij hebben. 
Welke richting willen dan op? Het zal geen verrassing zijn dat GroenLinks duurzaamheid als 
organiserend principe zou willen zien en niet als incidenteel zetje in de rug maar leidend voor het 
denken en doen. Een duurzame samenleving met duurzame zorg en groene economie, innovatie en 
ontwikkeling zijn voor ons belangrijke thema’s. GroenLinks zou willen dat hier een gedeelte van de 8 
ton voor zou worden ingezet als kapitaalslasten voor een Duurzaamheidsfonds. We hebben het er in 
eerdere beraadslagingen ook over gehad. En wij hebben ook bij de behandeling van de Kadernota 
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ingebracht dat een Duurzaamheidsagenda zonder geld wat ons betreft toch een hele moeilijke 
oefening wordt. Concreter, de gemeente kan met de eigen gebouwen aan de slag. Duizend 
zonnepanelen kosten ongeveer 3 ton en ze leveren 100.000 kilowatt uur op en besparen een ton aan 
CO2-uitstoot. Waarom doen we dat niet in plaats van de parkeertarieven drukken en stimuleren dat 
mensen met een auto komen winkelen. Dat vinden we echt een belachelijk idee, dat moge duidelijk 
zijn. Duurzaamheid, het is kiezen en het is of het één of het ander en niet soms duurzaam en soms 
niet. Er staat een prachtige turnhal en atletiekbaan echt geweldig voor mekaar, maar Thor heeft 
zonnepanelen over die ze graag op het nieuwe turnhal willen zetten en de baanverlichting die ook nu 
nog niet led is kan hierop worden aangesloten. Nee zegt de gemeente dat kan niet, de zonnepanelen 
zijn van Thor en het gebouw is van de gemeente, dat kan juridisch niet. Dat is wel heel gek, dus daar 
wilden we graag een antwoord op. Vervolgens in deze algemene beschouwingen graag ook aandacht 
voor vluchtelingen en statushouders met de recente 72-uurs opvang hebben we aan de noodopvang 
vraag voldaan en het is goed gegaan. Complimenten daarvoor aan iedereen die daaraan heeft 
bijgedragen. Maar GroenLinks en daarin vinden in ieder geval PvdA en D66 aan hun zijde willen meer 
doen om deze humanitaire crisis het hoofd te bieden, althans daar een bijdrage aan doen. Kunnen wij 
meer statushouders opvangen in Roosendaal? Misschien in kleinschalige of tijdelijke woonvormen. 
Wij vinden dat we daar over na moeten denken en over in gesprek moeten gaan. Als de vraag komt 
voor extra huisvesting en die komt, wat hebben wij dan als gemeente te bieden. Hoe en waar gaan we 
deze  nieuwe mensen huisvesten en hoe gaan we ze begeleiden? Hoe zorgen we dat ze een goede 
dagbesteding hebben, zijn er zinvolle taken die er gedaan kunnen worden. Weten we al welke 
mensen we graag zouden willen binnenhalen, gaat het om gezinnen met kinderen? En kunnen deze 
kinderen dan naar school? Krijgen ze extra taalles? Is hier al over nagedacht met het onderwijs? Het 
kan zomaar om 100 kinderen of meer gaan, dat is een behoorlijk substantiële, substantieel grote 
groep en grote groep. Is er extra geld voor nodig en hoe creëren wij draagvlak voor de komst van 
deze mensen in onze gemeente? Er zijn andere partijen die daar ook al aandacht voor vroegen. Wij 
willen daar graag een antwoord op van de portefeuillehouder of iemand anders. Tenslotte zorg voor 
jeugd. Een ronde langs het basisonderwijs levert op dat de jeugdprofessionals van Spring hun rol op 
de scholen goed weten in te vullen, maar wel is het vooral achter cases aanhijgen. Voor zichtbaarheid 
en laagdrempelige contacten met ouders is eigenlijk te weinig tijd. De weg plaveien en het versterken,  
de weg plaveien voor preventie en het versterken van het voorliggend veld daar zouden we extra uren 
voor kunnen vrijmaken uit bijvoorbeeld het Innovatiefonds Reserve Sociaal Domein. Laten we die 
reserve toch maar gewoon inzetten nu hij er is en niet in de boeken laten staan. Preventieve werking 
zou ook wel eens een heel goed, zou ook wel eens heel goed een besparing op de begrote tekorten in 
de jeugdzorg kunnen geven die juist daar ook heel hoog zijn. Het gaat dan niet om structurele 
uitbreiding om meer cases te kunnen behappen, maar het gaat dan vooral over het versterken van het 
voorliggend veld en informele zorg versterken, dus het organiseren van lotgenoten contact, het 
laagdrempelige contact met ouders, het contact van ouders onderling over de opvoeding van hun 
kinderen. Het moet gewoon worden om elkaar te helpen met opvoeden. Dit laatste punt zouden wij 
met D66 en PvdA samen in een motie willen inbrengen en als dekking hadden wij het, in bijvoorbeeld 
het Reserve Sociale Domein maar het kan ook bijvoorbeeld een gedeeltelijk in ieder geval uit die 8 
ton. Tot zover zou ik deze bijdrage willen doen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. En dan mag ik uitnodigen de heer Verhoeven van 
Partij Verhoeven, voor de laatste bijdrage in deze eerste termijn. Ga uw gang. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel.  Een Begroting met gezonde lucht na jaren van 
bezuinigen die wel degelijk nodig waren om Roosendaal goed op de rails te zetten gaan we daar nu 
de vruchten van plukken. We zijn op de goede weg maar pas op er moet nog een hoop werk verzet 
worden. De crisis is aan het oplossen maar zeker nog niet voorbij, desalniettemin hebben we hier een 
solide Begroting voor ons liggen en kunnen we positief vooruit kijken. Maar als we toch even achteruit 
kijken zien we dat Roosendaal het goed heeft gedaan, natuurlijk is er pijn geleden. Zo werkt dat nu 
eenmaal in een crisistijd. Maar we hebben daar wel heel veel van geleerd. Geleerd om nieuwe kansen 
te ontdekken en te benutten, veel meer samenwerken, zelf het wiel niet meer uit gaan vinden maar 
openheid bieden en een duidelijk doel stellen. Zie ook de samenwerking met andere gemeentes, 
bijvoorbeeld D6 waardoor we gezamenlijk veel meer kennis en specialisme naar ons toe kunnen halen 
en meer kunnen bereiken bij Provincie en het Rijk, dus ook belangrijk voor Roosendaal. 
Samenwerkingsverbanden zoals we nu hebben betekent ook dat de gemeenteraad er steeds verder 
vanaf komt te staan, ook al hebben we het laatste woord dat wil nog niet zeggen dat we ons gelijk 
krijgen. Hier zullen we steeds vaker mee te maken krijgen. Wat ook sterk naar voren komt is de 
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burgerparticipatie, de ondernemersparticipatie. Betrek de markt bij het maken van gemeentelijk beleid. 
Laat inwoners van Roosendaal meebeslissen over zaken en onderwerpen die er voor hen toe doen. 
Daar kweek je goodwill mee, de burger die met medeburgers iets voor elkaar hebben gekregen voor 
stad of dorp, daar trots op zijn dan doe je het als gemeente heel erg goed. Gelukkig zijn er een paar 
mooie voorbeelden en ik noem ze eventjes die met burgerhanden zijn bereikt in Nispen het Kerkplein, 
in Wouw het Catharinapark. Voorzitter wij zijn van mening dat er vanuit onze inwoners ontzettend veel 
potentie zit om nog veel meer gezamenlijke projecten op te pakken. Vanuit deze gedachte hebben we 
een amendement in voorbereiding betreffende een bestemmingsreserve te maken voor 
burgerparticipatie. Wanneer er goede ideeën zijn kunnen we direct geld voteren en hoeven we niet 
steeds op zoek te gaan of er ergens nog geld op de plank ligt. Dit is een initiatief wat precies past in 
de tijd van vandaag. Dan hebben we ook, dan hebben we het ook over maatschappelijke activiteiten. 
De 150.000 euro in te vullen vanuit een nog te bestemmen fonds is voor ons uitstekend. Welke 
verdeling hier onder komen te liggen, dat is misschien later aan de orde. Wel willen we hiermee 
interactief aan de slag met name op sport en cultuur. Voorzitter, de toekomst bestaat uit 
samenwerken, realiteit, openheid, bereidheid en technologie. Om eens even met dat laatste te 
beginnen gaat er in 2006 al enorm veranderen, de mens wordt steeds meer ontlast en vervangen door 
robotisering. Ben daar niet bang voor. Nee, maar daar gebruik van. Het college moet ook goed 
nadenken bij de aanschaf van bijvoorbeeld ICT-middelen, computers worden steeds sneller, slimmer, 
beter. Maar ook het straatbeeld bij ons in Roosendaal, oplaadpalen zonder snoer, slimme camera’s 
die bijvoorbeeld automatisch verdachten opsporen en onderling communiceren. Ik vraag het college 
pilots uit te werken in en voor Roosendaal met dit soort technologieën ga daar eens mee aan de slag. 
Maak geld vrij bij de Provincie of het Rijk, zijn hele interessante onderwerpen. De economie is de 
belangrijkste motor van Roosendaal, ja het gaat langzaam beter. We zijn positief maar blijf wel met 
twee voeten op de grond staan. Maar eerst moet het Economisch Actieplan nog vastgesteld worden. 
Deze Begroting gaat daar in ieder geval al vanuit. Jammer dat het even blijft hangen, want het is o zo 
belangrijk dat de motor gaat versnellen. De ondernemer die wil vooruit en de burger wil weten waar hij 
aan toe is. Werk boven een uitkering dat is een open gedachte die zwaar onder druk staat. 2.000 
mensen aan een baan helpen vanuit het EAP gezien daar zet ik toch wel vraagtekens bij. Vanuit de 
Begroting wordt er alvast stiekem vanuit gegaan dat het niet wordt gehaald en er zal een 
overschrijding plaatsvinden waardoor de Bestemmingsreserve Sociaal Domein wordt aangesproken. 
Laten we hopen dat we als gemeente economisch een goede bijdrage kunnen leveren die positief 
gaat uitpakken. Het niet verhogen van de parkeertarieven in de garages is alvast een pakkend 
voorbeeld. Laten we de tarieven in 2016 gelijk houden, dat heeft de binnenstad verdiend. Als we ook 
kijken naar de binnenstadsorganisatie is er 180.000 euro verloren gegaan omdat er nagenoeg niets is 
bereikt. Dit geld hadden we beter kunnen besteden aan citymarketing want dat heeft Roosendaal echt 
nodig. We zullen een amendement voorbereiden om een extra impuls te geven aan citymarketing 
vanuit het fonds “Nog te bestemmen”. Hiermee willen we een extra boost geven om Roosendaal nog 
meer op de kaart te zetten. Met de weerstandscapaciteit zitten we veilig maar er komen natuurlijk wel 
investeringen aan zoals het gemeentehuis, de binnenstad dus daar zullen we rekening mee moeten 
houden. Toch is er ruimte voor investering en we horen vanavond of daar goede zaken bij zitten 
anders houden we die in reserve. Voorzitter, als we kijken naar het groen en het grijs is er best een 
hoop gedaan afgelopen jaren, maar dat kan natuurlijk altijd beter. En daar gaan we weer als je open 
naar elkaar bent, de realiteit onder ogen ziet is de bereidheid vanzelfsprekend om samen te werken 
en de handen uit de mouwen te steken. Ik zie dat de verkoop van gemeentetuinen bijvoorbeeld goed 
verloopt mensen zijn hier blij mee. Ook in het straatbeeld is er veel burgerparticipatie mensen die zelf 
de boel opknappen en bijhouden en dan er trots op zijn. Ja, terecht. In het fonds nog te bestemmen 
staan de achterstanden van de voet- en fietspaden voor 200.000 euro. Dit is natuurlijk voor de 
gemeente en nodig ook, evenals de 250.000 die gevoteerd kan worden voor straten op te knappen in 
Stadsoevers. Is helemaal geen overbodige luxe en we gaan hier helemaal in mee. Voorzitter, een 
Begroting die duidelijk boekdelen spreekt open en transparant is. Natuurlijk kunnen we op elk cijfertje 
zout leggen maar dat is niet nodig. De Roosendaler, de Roosendaalse inwoner mag trots zijn en 
doorvertellen dat het klokje in Roosendaal het beste tikt. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. En dat was de laatste termijn in de eerste termijn. 
Ik wil u een, ik zou bijna zeggen een ordervoorstel doen maar het is wel het meest natuurlijke moment. 
Ik wil voorstellen dat de beantwoording van het college op de vragen, de vele vragen mag ik wel 
zeggen die in uw eerste termijnen genoemd zijn dat die voor de schorsing plaatsvinden, zodat u 
optimaal gebruik kan maken van die schorsing om zaken met elkaar te bespreken, omdat u het 
antwoord van de portefeuillehouder, van de diverse portefeuillehouders al mee kunt nemen. Heeft 
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iemand in u raad daar een probleem mee? Het lijkt mij nogmaals het meest natuurlijke moment en het 
is het optimaalste voor u. Dat is niet het geval.  Dan ga ik nu gewoon in volgorde van het rijtje de 
beantwoording af. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij kan ik het redelijk kort houden als ik kijk naar 
de gestelde vragen allereerst de opmerkingen vooraf, gaarne neem ik alle complimenten ook graag 
over de Begroting en ook over de mensen die aan die Begroting hebben gewerkt. We zien toch de 
afgelopen jaren meer gepresteerd met minder mensen. Maar ook meer gepresteerd met goede 
mensen, dat mag ook gezegd worden. De tweede Begroting vernieuwde stijl dat was even wennen, 
maar de vorige keer zagen we ook al dat ook die complimenten krijgt en ook geconstateerd uit, vanuit 
uw raad dat ook de maatschappelijke effecten er voortgang is geboekt en uiteraard gebaseerd op een 
solide financieel beleid wat ook door die ambtelijke organisatie uiteindelijk ook vorm is gegeven. 
Anderzijds moet je constateren en dat zag je al rond de Kadernota dat is toch een beetje een vreemd 
gevoel na toch een jaar of vier, vijf hard bezuinigen en dan te constateren dat we in één keer een 
overschot hebben . Dat was in zekere zin ook wel schrikken en sommige nieuwe mensen ook in u 
raad hebben daar een gevoel bij van hoe ga je daar nou mee om dat, dat en dat vergt natuurlijk ook 
wel een proces. En als ik kijk naar het proces daar zijn een paar opmerkingen gemaakt en die wil ik 
toch bijeenvatten. Een belangrijke opmerking van de kant van de VVD die er heel duidelijk voor pleiten 
en ik vertaal het maar als zodanig van laten we nou eens goed kijken naar het totaal van het proces. 
Ik denk ook dat ik als ik kijk naar de voorzitter van de Auditcommissie dit in de richting zit waar wij het 
ook laatst over hadden, denk goed kijken nu we eigenlijk niet meer hoeven te bezuinigen van dat juk 
verlost zijn wat soms ook wel eens makkelijk is, want je moet bezuinigen en daar is niets anders dan 
dat te doen. Dat zodra er een stukje ruimte is dat we dan ook die ruimte moeten gebruiken niet alleen 
in financieel maar zeker in ons hoofd om te kijken prima hoe gaan wij richting Kadernota hoe gaan wij 
die proces eigenlijk aanpakken. Ik constateer hetzelfde eigenlijk ook een beetje in de opmerking van 
GroenLinks. Ook in de opmerking van de Partij van de Arbeid die ook constateren eigenlijk van de 
sfeer in de raad is beter, proces is beter, allemaal factoren dat we zeggen laten we nou 
gemeenschappelijk dat aanpakken en kijken hoe daar vorm en richting en ook reserves en 
heroverwegingen binnen de Begroting moeten daarin passen. De septembercirculaire in zekere zin 
ben ik ook blij, want je behoort als wethouder financiën altijd wat voorzichtig en behoedzaam te zijn. 
Ook wat geluiden uit de raad die ook kijken naar dat overschot in de septembercirculaire dat men 
even zegt van ho effe, even, even goed, even voorzichtigheidsprincipe, even, even kijken. Eén 
constatering ook wel goed gedaan vanuit D66 die heel duidelijk aangeeft dat is een zorgpunt van die 
statushouders, want als je kijkt naar de opgave die we hebben 2016 ongeveer 200, 2017 ongeveer 
200 dan zijn dat forse aantallen die wij gewoon moeten gaan onderbrengen qua huisvesting. Alleen 
we zien een problematiek een opgave rond statushouders die verder reikt dan alleen maar wonen. 
Het zijn tenslotte ook mensen die als ze niet snel aan het werk komen ook druk zullen leggen op de 
bijstand, op onderwijs, op zorg en etcetera. Ik denk juist ook een oproep aan de raad maar ook samen 
met het college om te gaan kijken de komende tijd hoe gaan we dit eigenlijk in, in die samenleving 
Roosendaal aanpakken. Gelet op het feit wel en dat is zeker geruststelling dat we opnieuw, als je kijkt 
naar huisvesting statushouders onze doelstelling halen. Van de week nog overleg gehad met de 
woningcorporatie, dat zit wel goed die taakstelling dan houden we, we hebben nog controle. We 
kunnen rust op dat proces zetten, maar we moeten heel goed voorbereid zijn en nu al met elkaar gaan 
investeren op dat wat nog komen gaat. Mogelijk dat weten we niet dat dat ook een financieel beslag 
heeft, dat weten we niet. Laten we daarom ook een stuk ruimte reserveren, behouden in ieder geval 
omdat, om die discussie aan te gaan, want na de septembercirculaire weet u dan volgt er vanuit het 
Rijk ook weer een meicirculaire. Je moet ook weer maar afwachten of daar een stukje ruimte in zit of 
tegenvallers in zitten, want ook het Rijk moet met die enorme kosten van vluchtelingen, statushouders 
die kosten lopen op en maar kijken wat dat ook weer voor effecten gaat geven. Blij in ieder geval met 
die terughoudendheid ten aanzien van de septembercirculaire. Veel gezegd over de Woonagenda, 
zes maanden onderweg. Inderdaad de heer Van der Beemt zei het al, beloofd en gaat ook gebeuren 
dat Wooncongres. Eigenlijk niks meer dan, dat zijn we nu even aan het plannen of dat in uw drukke 
agenda’s nog eens in december gaat lukken met alle partijen gewoon kijken na een maand of zes, 
zeven waar staan we nou. Hebben we dingen op de rit zitten, gebeurt er al veel en ik denk, daarom 
een tussen rapportage met elkaar van er is veel gebeurd, er gebeurt veel. Eigenlijk wat dat betreft 
moet dan ook al de hele grondexploitatie van Stadsoevers en dergelijke moet ook allemaal in u raad 
zijn gebracht, dat gaat allemaal gebeuren maar een heel belangrijk moment. Ook hier weer een 
bijzonderheid wil ik eruit lichten de statushouders dat, dat, we zijn achter de schermen heel druk 
doende samen met de woningcorporatie om te kijken van hoe gaan wij nu al nadenken, sterker nog, 
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nu al maatregelen acties nemen om dat wat komen gaat om vroegtijdig om daar een beleid in te 
zetten. Vroegtijdig naar buiten te treden, vroegtijdig met die Roosendaalse samenleving in gesprek te 
gaan hoe gaan wij dat met elkaar oplossen. We hebben inderdaad afgelopen week ook al één initiatief 
gezien rond de migrantenhuisvesting. Hoe een dergelijk initiatief kan leiden tot onrust. En reden 
temeer dat je daar een overkoepelend beleid op zet van hoe gaan wij daarmee om. Ik als wethouder 
wonen ga niet uit van statushouders, ga niet uit van categorieën van migranten, ga niet uit van 
gescheiden mensen die woonruimte nodig hebben. Ik ga uit aan die onderkant van de samenleving, 
mensen die een huisvestingsprobleem hebben, ongeacht wat hun problematiek is, waar ze vandaan 
komen en hoe dat is. Dat is de opgave die wij met éénduidig beleid aan moeten pakken. Daar hoort 
natuurlijk ook bij een vraag van CDA over subsidies, het Rijk, middelen bij het Rijk weghalen. Maar 
ook het Rijk laat ik dat zeggen, ook Provincie onder druk zetten want wij constateren dat het kabinet 
wel heel gemakkelijk roept van kantoorpanden, zet maar van die mobiele units weg en dergelijke. 
Maar tot nu toe niet bereid is of geen beweging maakt om ook de wetgeving of regelgeving te 
versoepelen. Dat is een extra aspect wat ik u onder de aandacht breng wat wij ook met het Rijk 
duidelijk, duidelijk bespreken. Inflatiecorrectie even daar, even die kant ervan inflatiecorrectie 
toegepast op de belastingen niet op de heffingen. Als je kijkt naar afvalstoffenheffing, rioolheffing heeft 
een ander principe, gesloten stelsel dat gaat uit van de kosten die gemaakt worden en niet zozeer van 
die inflatiecorrectie. Overigens begrijp ik de opmerking niet, we hebben in de Begroting ook duidelijk 
gezegd altijd het beleid van de raad, altijd weer het gemiddelde van de afgelopen drie jaar is leidend 
voor die inflatiecorrectie geen verstand, geen misverstand daarover. Vastgoed even, als ik even kijk, ik 
denk dat het hier in de richting gaat van daar zitten wat extra kosten die we moeten oplossen in het 
vastgoed. Dat heeft een naar mijn inziens weinig te maken met het vastgoed met de panden op 
Stadsoevers maar dat heeft te maken met al ons ander geïnventariseerd gemeentelijk vastgoed. U 
weet waar we het beleid op zetten afstoten ervan, kosten goed in kaart brengen en ook die kosten 
binnen de Begroting brengen. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Tot slot binnen die 8 ton 
is gezegd over, over wegen en dan gaat het over een aantal wegen die we erin hebben zitten met 
name in het gehele Stadsoeversgebied, we zien daar ook het effect natuurlijk als daar planvorming 
plaatsvindt en het is eigenlijk al 10, 15 jaar geleden begonnen dan zie je dat vanuit die planvorming 
aan verder onderhoud en reconstructie in dat gebied dat komt stil te liggen, want de verwachting is 
zodra een plan tot ontwikkeling komt. Ik heb dat eerder aangegeven bij twee voorgaande presentaties 
themabijeenkomsten voor u raad, voorzitter, door te zeggen van we moeten dat ongeacht de 
woningbouwplannen die infrastructuur in het gebied toch aan gaan pakken dat zijn die wegen. 
Industriestraat is een voorbeeld wat niets met woningbouw te maken heeft maar te maken heeft met 
vrachtverkeer richting Suiker Unie en ontlasting vrachtverkeer voor het Kellebeek college enzovoort, 
wat hoort erbij Westelijke Havendijk, Oostelijke Havendijk, Scherpdeel en de ecologische 
verbindingszone, het park waar wij zien ook heel veel waarde aan wordt gehecht door de bewoners 
van dat deel van de Westrand. Tot slot, als ik kijk naar de opmerking van GroenLinks, ik was erop 
voorbereid dat GroenLinks zou zeggen schiet nou eens op met de Duurzaamheidsagenda en 
wanneer komt die startbijeenkomst nog. Maar zal ik maar een antwoord geven op die vraag die ik had 
verwacht, dat wordt inderdaad tijd dat die eens een keertje gaat gebeuren. Daar lopen we wat achter 
door omstandigheden moet de ambtelijke capaciteiten zetten, vluchtelingen en meer van dat soort, 
wellicht wel smoezen maar dat moet aan gewerkt en wij zijn dat aan het plannen, want die moeten 
onderhand gaan komen om aan dat onderwerp nou eens een keertje goed aandacht te gaan 
schenken. En tot slot ja, ik heb het al gezien tot mijn vreugde iets in de richting van sport en 
duurzaamheid voor verenigingen dan heb ik al geconstateerd dat er wellicht daar ook een motie of 
een amendement aan zit te komen. Dus daar worden we misschien al mee bediend. O ja dan moet ik 
nog geloof ik als plaatsvervangend burgemeester nog wat dingen, twee vragen samenwerking op 
terreinen bijvoorbeeld de DSS de regionale samenwerking. U weet er wordt regelmatig door de 
burgemeester over bijgesproken, we richten ons op die zes gemeenten de D6 die groepering 
gemeenten om juist daar in die gemeenten en dat overlap, deels met het rapport van het Huijbregts- 
rapport daar zoeken we de intensieve samenwerking, daar hebben we intensieve trajecten lopen. Dat 
gaat steeds beter, dat we ook die lijn pakken met die gemeenten om dat beet te pakken. Onverlet dat 
wij ook met andere gemeenten de samenwerking met Bergen op Zoom die lijn heel duidelijk 
vasthouden. Hebben wij een concrete opvatting op de gemeentelijke herindeling? Nee, eigenlijk zit dat 
helemaal niet in ons hoofd. Wij richten onze energie en aandacht volledig op die vorm van 
samenwerking. En tot slot gevraagd wanneer het communicatiebeleidsplan er komt. Laat ik het maar 
even namens onze burgemeester zeggen, eerste helft 2016. Waarom hou ik dat vaag? Want ik denk 
dat een college ook de goed moet hebben hoe wij een communicatiebeleidsplan gaan vormgeven. 
Laten we dat een ambtenaar schrijven of gaan we dat ook participatief aanpakken, daar moeten we 
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nog even een discussie over voeren, vandaar dat ik het er even erop hou reken maar de eerste helft 
2016.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis, bedankt voor het beantwoorden van de vragen. U heeft zelfs 
vragen die niet gesteld zijn beantwoord dat, chapeau. We hebben voor overigens voor de 
beantwoording door de wethouder geen tijdslimiet ingesteld omdat, ja het wordt bepaald door het 
aantal vragen dat hij moet beantwoorden dus het is lastig in te schatten. Ik ga de volgende 
wethouders toch vragen om zo kort mogelijk de vragen te beantwoorden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter… Voorzitter, even een klein punt van orde dan, mogen wij dan in 
de termijn van het college wel vragen stellen als wij vinden dat er iets niet is beantwoord? 
 
De VOORZITTER: Dat is eigenlijk niet de afspraak u kunt, u heeft later op de avond heeft u daar nog 
volop ruimte toe dus, als u vragen heeft op de inbreng van de wethouder dus u kunt dat gewoon 
meenemen in het restant van de avond. U hoeft het nu niet per se te doen dus als u daarmee 
genoegen kunt nemen dan wilde ik het zo voorstellen eigenlijk. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. In mijn portefeuille zijn door veel partijen vragen gesteld 
over de voorschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk. Staat het college daar open voor? 
Ja, zeer. Ook landelijk speelt er het een en ander zoals u weet en ik zal binnenkort komen met een 
aantal scenario’s om te bekijken hoe we driejarigen, want er zijn nogal wat driejarige kinderen op dit 
moment die geen voorschoolse educatie krijgen en we weten allemaal dat die kinderen als ze straks 
hier zijn en naar de basisschool gaan leerplichtig gaan worden en dan een achterstand hebben. 
Kortom omdat het te duur is op dit moment om die vorm van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang te volgen. Ik heb daar ook met collega Polderman over gesproken en ook in het kader 
van vroegsignalering is het alleen maar goed dat die kinderen in beeld zijn en wij zullen zeker werken 
aan scenario’s waar u iets van kunt vinden. Voorzitter, terechte vraag werk. Op dit moment staat alles 
centraal richting werk. En het CDA vraagt terecht aandacht voor de groep kwetsbare jongeren. Zijn die 
in beeld? Ja, die zijn in beeld. We hebben daar vaste contactpersonen op dit moment en daar worden 
ook aparte routekaarten gemaakt, het UWV wordt erbij betrokken en die kwetsbare groep die willen 
we ook vooral in beeld houden ook omdat u weet dat instroom bij de WVS op dit moment niet meer 
kan en dat we één grote groep werkzoekenden hebben waar deze groep echt speciaal in beeld 
gehouden moet worden. Voorzitter, dan even terugkomend op een vraag van D66 die vergat ik nog 
even bij onderwijs, de doordecentralisatie. Meneer Raggers zegt dat kan jaren duren. Nee. In 2016 
moeten er knopen doorgehakt worden, er is een budget voor beschikbaar om door te decentraliseren 
om die budgetten voor verbouw, nieuwbouw aan de scholen door te decentraliseren, dat traject dat 
loopt op dit moment. Daar kunnen schoolbesturen ja of nee tegen zeggen. Als dat nee zou zijn dan 
hebben we het bedrag binnen Rijksbudget van 5,5 miljoen staat dan vast. Dus als er door 
gedecentraliseerd wordt is het 5,5 miljoen. Als er niet door gedecentraliseerd zou worden is dat ook 
5,5 miljoen. Voorzitter, dan een belangrijk punt bij diverse bijdragen en daar wil ik toch graag even, 
even goed op ingaan dat is cultuur. Even richting meneer De Regt u bedoelt cultuurfonds Brabant-C. 
Ik heb u 5 oktober een bericht via de dagmail gestuurd dat er inderdaad contacten zijn gelegd met 
kunstbalie en dat daar een aanvraag loopt voor erfgoed, archief, museum om daar actief in mee te 
doen en die aanvraag die loopt op dit moment. Voorzitter, 7,4 voor cultuur opwaarderen naar een 8. 
Meneer Raggers die zegt dat is ambitieus, ja, dat is ambitieus. Maar er gebeurt wel een heleboel op 
cultuur en daar wil ik toch wel graag even op inzoomen, want ik hoor sommige sprekers zeggen ja De 
Suite dat duurde zo lang. Voorzitter, wij hebben wel een vastgoed afweging gemaakt in het college de 
afgelopen periode. Wat gaan we met gebouwen doen die niet direct tot onze kerntaken behoren. En 
daar was De Suite er één van. We hebben nu een knoop doorgehakt De Suite wordt Muziekhuis. 
Eerst zou dat nog Cultuurhuis worden en zouden we meerdere cultuuraanbieders zouden we in dat 
gebouw gaan huisvesten tegen hoge kosten qua verbouwing, hebben we niet voor gekozen. We 
hebben gekozen om een tweesporenbeleid uit te zetten. Eén Suite Muziekhuis en de winkel is 
gedurende dat traject wel open gebleven. Dus degenen die er gebruik van maakten die zitten daar nu 
nog steeds in. Vanaf 1 januari Muziekhuis en daar gaan we volop aan werken. Spoor 2, motie CDA 
Cultuurhuis. Ik hoop komende vrijdag hoop ik daar een knoop over door te kunnen hakken met de 
betreffende partijen die daar het initiatief toe genomen hebben, Tiuri, driemaal Plankenkoorts, de 
amateur toneelverenigingen om u volgende week te kunnen berichten in welke richting dat we gaan. 
Als we daar ook nog het cultuurcluster tegenover zetten, programma’s die lopen, cultuureducatie voor 
de jeugd, ja dan zit daar een behoorlijke ambitie in, zeg ik ook tegen meneer Raggers en meneer Yap. 
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En ik denk dat de cultuurvisie de ontwikkeling waar we op dit moment midden in zitten om te komen 
tot die cultuurvisie en deze trajecten dat die prima samen kunnen gaan. Tiuri die club die kan geen 
geduld hebben, want die zitten nu in het Essent-gebouw zoals u weet. De docenten beeldend in de 
Nieuwstraat die begin 2016 moeten vertrekken, die kunnen dat, die tijd niet wachten en vandaar ook 
dat ik met die twee sporen denk dat we heel veel mensen tevreden kunnen gaan stellen. In de richting 
van meneer De Regt de buurthuizen absoluut niet de bedoeling om muziekverenigingen uit 
buurthuizen te halen. Ik ben ook in gesprek met de buurthuizen. Vandaag een eerste gesprek gehad 
speciaal hierover en in de vragen die u gesteld hebt zal ik ook antwoorden hoe daarmee om te gaan 
ook in overleg uiteraard met collega Polderman die dat in zijn portefeuille heeft. Voorzitter, dan nog 
wat losse vragen noem ik ze maar even die gesteld zijn door sommige partijen. Meneer even kijken, 
meneer Brouwers van de VLP 417.500 euro voor economische acties 2015 dat klopt dat zijn lopende 
zaken als starterscentrum, Care Innovation Center en acquisitie waar we morgenavond indringend 
met elkaar over gaan spreken dat is de 1,2 miljoen voor 2016-2017 voor de economische impuls maar 
uw opmerking was een terechte. Voorzitter, dan kijk ik nog even of ik geen dingen vergeten ben, 
anders kan ik daar in tweede termijn altijd nog op terugkomen. O ja nog één ding. Meneer Yap, ik 
snap niet uw opmerking over de bibliotheek. Bij de Kadernota heeft u raad mij opgedragen, het 
college opgedragen om 250.000 euro te bezuinigen structureel op de bibliotheek. Dat is een opdracht 
van u aan het college door in te stemmen met de Kadernota en dat ligt op dit moment voor. Niks meer 
en niks minder. Voorzitter, tot zover.  
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak ik krijg gesouffleerd dat u nog een vraag had van WSV van de 
VVD volgens mij die nog niet, tenminste mijns inziens nog niet beantwoord is.   
 
De heer VERBRAAK: Van de VVD, wilt u die nog even herhalen meneer Van den Beemt die is mij 
even ontschoten dan. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet een specifiek WVS, ik heb WVS als 
voorbeeld genoemd, grotere samenwerkingsverbanden of kleinere waar wel heel veel geld uitgegeven 
wordt maar het past niet binnen de Begroting. En de vraag van de VVD is moeten wij dat geld nou 
altijd maar gewoon blijven storten of  kunnen we niet eens een keer er iets anders van maken en 
zeggen nou heel aardig van u maar het is een lening en we zien het later wel weer eens een keer 
terugkomen. 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK:  Ja, dat is op zich een interessante opmerking, voorzitter. We praten nu over 
WVS. We hebben straks één grote groep werkzoekenden en die schotten tussen die verschillende 
partijen die moeten er inderdaad tussenuit. Het werkplein wordt straks de leidende partij, WVS wordt 
Leer-Werkbedrijf en we zullen moeten zoeken naar slimme methodes om de tekorten zo laag mogelijk 
te houden. Maar ik zeg u wel dit bij WVS werken nog heel veel mensen die van de oude regeling 
vroeger nog gebruik maken en dus nu relatief duur zijn. Daar zullen we nog een aantal jaren tegenaan 
lopen. We krijgen minder vergoeding van het rijk dan dat er aan deze mensen uit gaat. En dan 
ontstaat er een tekort dat klopt en daar zullen we met elkaar over na moeten denken hoe we dat slim 
op kunnen lossen. Dank u wel, wethouder Verbraak. Wethouder Polderman. Ga uw gang.  
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja het doet mij deugd dat bijna alle fracties in de 
raad aandacht vragen voor het vluchtelingen vraagstuk, collega Theunis heeft daarop geantwoord. En 
inderdaad het is een vraag, meneer De Regt zegt dat terecht heb ook aandacht voor de 
achterliggende vragen, want het is niet alleen woonvraagstuk, huisvestingsvraagstuk, maar alles wat 
daarna op ons afkomt om mensen te integreren. Ik ben blij dat u daar allemaal aandacht voor vraagt. 
En natuurlijk is het, denk ik, heel goed dat het college er ook college breed mee aan de gang is, 
collega Theunis voor huisvesting, als het gaat over werk en als het gaat dat mensen een beroep gaan 
doen op de zorg wij zijn ermee bezig en ik weet niet of het u meegedeeld is maar de voorzitter van u 
raad is vandaag ook in het Provinciehuis om daar nog eens een keer op uitnodiging van de 
Commissaris ook weer over te praten, dus het vol op ons netvlies. Maar terecht ook dat u daar de 
vraag bij, de vinger bij legt. Dan zijn er ook veel vragen gesteld over hoe het zit met het sociaal 
domein en we zijn een moment in, onder hoe heet het, in bespreking met onze Veranderagenda, dat 
is in eerste termijn afgelopen en ik sta ervoor om uw vragen in de eerste termijn te gaan 
beantwoorden. Hopelijk morgen, maar misschien als we het redden en anders dan weer daarna. Dus 
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ja u vraagt van is er inmiddels al zicht op hoe gaat dat nou bijvoorbeeld met dat plan van één gezin 
één plan, nou ja dat is nog niet zoals we dat zouden willen maar we zijn daar gewoon volop mee 
bezig. En we krijgen het wel steeds beter in de vingers. Dat geldt ook voor uw vraag over het 
jeugdbeleid. Er waren in aanvang wat zorgen over met name de financiële cijfers dus de cijfers die wij 
kregen waren dus in begin van 2015 dermate onbetrouwbaar dat het was als varen in de mist. 
Langzamerhand krijgen we wel steeds meer grip op hoe de werkelijkheid wat dat betreft dan in elkaar 
zit en het ziet ernaar uit dat we redelijk in control zijn ook financieel gesproken, maar ik moet daar 
altijd wat slagen om de arm houden, want we krijgen pas achteraf nog weer nacalculaties. Maar het 
lijkt er gewoon op dat er geen echt grote dingen verkeerd aan het gaan zijn. Dan vraagt meneer De 
Regt ook terecht aandacht voor als het gaat over het minimabeleid heb ook aandacht voor juist die 
groep die daar net boven zit. Ik ben het zeer met u eens en ik denk dat dat ook gewoon in de 
Veranderagenda ook zit dat gang te maken met voldoende op tijd aan de voorkant zitten. Dat 
voorliggende veld eerder opsporen, mensen verschillende andere spraken er ook over hoe zit dat met 
de schuldhulpverlening. Dat is allemaal van hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je mensen betrekt bij 
hun of tenminste mensen, de zorg betrekken bij de problemen van financiële aard hoe eerder je de 
zaak opspoort en hoe meer je dus preventief kan werken. Dat is precies ook de kern van de zaak 
waarom wij dat voorliggende veld zo belangrijk vinden. Dan collega Verbraak sprak er ook over de 
oproep van het CDA over het peuterwerk en met name en ik hecht daaraan om dat nog eens te 
benadrukken dat dat voorschoolse opvang is, dus het is inderdaad juist niet onderwijs. Maar voordat 
mensen in het onderwijs zitten is het gewoon van belang dat peuters met elkaar leren spelen, vanuit 
de ontwikkeling van de kinderen. En wat dat betreft denk ik dat uw oproep om aan ons samen daar 
een plan voor te maken niet aan dovemans oren is. Ik vind dat goed dat u daarvoor vraagt. En hoe ik 
tegen de kind, integrale kindcentra aankijk. Ook daar ben ik samen met collega Verbraak staan wij 
daar positief tegenover dus wat dat betreft kunt u daarvan op aan. Dan, voorzitter, denk ik dat vooral 
de Partij van de Arbeid wat mij betreft zeer terecht waarschuwt voor de tweedeling die er toch in de 
samenleving ontstaat, want we zijn uit de crisis aan het komen is het algemene beeld. Maar er zijn 
toch voldoende mensen die het net niet redden en heb daar vooral ook aandacht voor en u oproep 
daartoe is mij in het hart gegrepen. En ik denk dat dat ook één van de dingen is waarom wij dat 
voorliggende veld ook zo versterken omdat inderdaad iedereen mee moet kunnen doen in 
Roosendaal. Dat wij de ambitie van sociale stad wat dat betreft waar gaan maken. Terecht dat u daar 
de aandacht voor vraagt. Voorzitter, volgens mij waren dat ongeveer de vragen die op mijn bordje 
lagen, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Polderman. Dan wethouder Lok. Wethouder Lok, ga uw 
gang. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Het ging maar om een aantal vragen, om een beperkt aantal. 
Het ging over het Parkeerplan dat het er nog niet is, dat klopt. Ook daarbij zijn we weer in een 
participatief proces verzeild geraakt, want zo werkt dat met ondernemers en bewoners. Met 
ondernemers hebben we een eerste ronde gehad en alle varianten kwamen daarlangs van het eerste 
halfuur gratis, het eerste uur gratis, de eerste twee uur gratis tot alles gratis en toen hebben we er ook 
wel bij aangegeven wie gaat dat dan betalen, want ik heb u kent mijn uitleg, gratis bestaat niet. Gratis 
betekent dat een ander het betaalt. Tot overnemen van de parkeergarages zelfs, privatiseren, alles 
kwam langs andere afrekeneenheden, dus we zijn nu alles aan het bekijken en daar komen getallen 
bij en dan gaan we weer terug. We hebben morgen volgens mij toevallig een bijeenkomst met de 
bewoners die hebben ook zo hun wensen en dat gaan we best op één of andere manier wel bij elkaar 
plakken is mijn oprechte overtuiging. Kruising in de binnenstad, ja als u op de fiets gaat dan kunt op 
allerlei manieren van Oost naar West. U kunt over de nieuwe centrumring, u kunt over De Markt want 
daar is ook de gratis fietsenstalling dus het ligt voor de hand dat je daar fietst, anders moet je daar 
geen gratis fietsenstalling maken en u kunt over de Torenstraat en van Noord naar Zuid kunt u over de 
HGD-straat en over de centrumring dus volgens mij kun je op allerlei manieren de binnenstad kruisen 
en je kunt er op nog veel meer manieren op de fiets komen. Meneer Brouwers heeft het over de 
Leemstraat, ja dat is één van de inmiddels 18 onderwerpen uit de, uit het GVVP en we zijn heel druk 
doende om dat te vertalen nu in een Mobiliteitsagenda dat zijn laten we zeggen die onderwerpen die 
de eerstkomende drie, vier jaar zouden willen aanpakken en daar zal ook de Leemstraat absoluut 
onderdeel van uitmaken. Maar er zijn er nog meer onderwerpen maar uiteindelijk gaat u er een keer 
over want u mag ook iets vinden van de Mobiliteitsagenda. U krijgt daar scenario’s in voorgelegd, dus 
u mag kiezen welk scenario uw voorkeur krijgt en dan zullen er sommige van de 18 niet in alle 
scenario’s voorkomen, want zo werkt dat dan. Tot slot de binnenstad, ja ik heb hier een groot aantal 
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van u hele lovende woorden over uitspreken maar ik heb ook mensen gehoord die zeggen dat er niets 
bereikt is. Tegen die die dat vinden zou ik zeggen, dan moet je er volgens mij toch eens komen, want 
als je vindt dat er niets bereikt is dan kom je er blijkbaar niet heel veel, zal mijn conclusie zijn. En over 
de ondernemers ik kon heel snel al een paar onderwerpen noemen, Tussen de Markten u heeft het 
allemaal ook nog in de krant kunnen lezen daar gaat aan begonnen worden, maar Vromans wacht tot 
de feestdagen over zijn heel helder, heel logisch. De Roselaar is opgeknapt, het Roselaarplein is 
opgeknapt allemaal door ondernemers. En in de Braberstraat is ook een ondernemer die stelt daar 
veel ruimte beschikbaar om pop-up stores te gaan maken, dus dat ze niets doen dat lijkt me onterecht. 
Verder zijn we zelf, maar daar zijn dus ons eigendom, ons onroerend goed zal ik dan maar zeggen de 
Nieuwe Markt ze zijn ermee bezig, u heeft het kunnen zien. Over niet al te lange tijd krijgt u het 
bestemmingsplan van de binnenstad, het gaat over de centrumring binnenkort. Dus ik ben ervan 
overtuigd dat er genoeg gebeurt en dat ook ondernemers hun verantwoordelijkheid inmiddels, 
inmiddels zeg ik er bij beginnen op te pakken. Tot zover, dacht ik voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Ik heb ook voor wethouder Schenk vragen gehoord, 
dus Wethouder Schenk, ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt, voorzitter. We hebben het al meerdere malen gehoord deze avond. 
De Begroting geeft weer wat meer ruimte en daar waar we in een vorige bestuursperiode meer 
hebben bezuinigd ontstaat nu ruimte, ruimte op plekken waar het ook zeer heeft gedaan. En eigenlijk 
is dat al mee een antwoord op de vraag die D66 heeft gesteld van waarom hebben we het nog niet 
structureel geregeld. Dat heeft natuurlijk een historie. Maar we gaan nu wel stappen zetten en we 
hebben ook al stappen gezet en als ik daarop terugkijk dan denk ik dat we al beste wel veel bereikt 
hebben. Door de bezuinigingen is heel duidelijk geworden waar met name de knelpunten zitten. Maar 
is ook duidelijk geworden dat we de knelpunten in een gezamenlijke verantwoordelijkheid op willen 
pakken. We hebben gezien dat er steeds meer mensen de handen uit de mouwen steken en dat 
steeds meer initiatieven zowel in het openbare, zowel in het fysieke domein als in het sociale domein 
enorm zijn gegroeid de afgelopen jaren. En als het gaat om het fysieke domein wil ik toch nog even 
goed stilstaan bij de punten die we hebben opgepakt samen met schooncoaches, samen met scholen, 
samen met heel veel mensen in de samenleving zijn we echt ook in die openbare ruimte aan de slag 
gegaan. Het is geen eenmalige actie het zijn echt netwerken die groeiende zijn en die momenteel nog 
steeds heel actief zijn, ieder week weer. Ik zie zelfs dat netwerken die er al waren zich ook steeds 
meer met het fysieke domein bezighouden kijk naar de buurtpreventieteams. Ik ben vorig weekend 
nog met buurtpreventieteam Aardrijk op stap gegaan want die willen ook naast dat ze 
Buurtpreventieteam zijn ook een schoonteam zijn. Ik moet zeggen ik ben erg, erg gecharmeerd van de 
samenleving die zo de handen uit de mouwen steekt en dat samen ook met ons als lokale overheid 
willen oppakken. Maar ook de initiatieven waar wij ruimte voor hebben gecreëerd, ook waar de raad 
ruimte voor heeft gecreëerd zoals het ledigen van de afvalbakken, werpt ook zijn vruchten af. Het gaat 
dan misschien maar om 25.000 euro en het was eigenlijk alleen bedoeld omdat als tijdelijke impuls in 
te zetten omdat er natuurlijk vanwege de tariefdifferentiatie ook huisvuil werd gedeponeerd in de 
afvalbakken. Ik moet zeggen dat is wel gelukt want het huisvuil dat zien we veel minder terug in de 
weekenden in de afvalbakken, maar wat we ook zien is dat er veel minder zwerfvuil is. En zo’n klein 
iets wat we hebben gedaan met elkaar dat heeft zoveel meerwaarde voor de ondernemers waar we 
met name ook in de weekenden ledigen, de winkelcentra in de wijken en de dorpen en dat levert 
gewoon heel, heel veel, dat is gewoon heel erg waardevol voor deze partijen. En dan kun je dus met 
kleine dingen kun je ook een hele hoop bereiken. Die vraag heb ik ook gehad over de 500.000 Euro. 
Nou, ik denk, dat we daar ook ontzettend veel mee kunnen bereiken, niet alleen op dit moment want 
het geeft ook wel een, een positief signaal af dat we inderdaad willen investeren in de kwaliteit van de 
openbare ruimte daar waar we verouderd groen hebben, want dat is waar we het meest op in hebben 
gestoken. Daar hebben wij ook omgevormd en daar zijn we nog steeds mee bezig. Het totale 
overzicht daarvan krijgt u ook na het afsluiten van die kwaliteitsimpuls en dat is gigantisch wat dat aan 
positieve energie oplevert, maar het levert ook resultaten op voor onze onderhoudsploegen. Zij 
hebben op de plekken waar we omvormen toch echt minder werk en ja wat dat betreft laat je dan niet 
alleen zien dat je een hoger kwaliteitsniveau op dat plek hebt maar dat je ook mee efficiënt voor die 
buitenploeg op andere plekken in kan zetten. Met die 500.000 euro hebben we niet alle plekken 
omgevormd daar waar het nodig is, want we hebben natuurlijk voordat wij van start gingen met dit 
project met die kwaliteitsimpuls hebben wij wel inzichtelijk gemaakt van waar we eigenlijk zouden 
moeten ingrijpen. Het terrein wat we wat meer naast ons hebben gelegd waar we wel hier en daar op 
ingegrepen hebben betreft heel erg het verhaal van de wijken, de dorpen, de straten waar wij in het 
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verleden de bomen op een verkeerde manier eigenlijk hebben aangeplant. En daar bedoel ik mee dat 
bomen op heel veel plekken zijn gepland zonder boomspiegels, dat wil zeggen dat er gewoon tot  aan 
de stam is bestraat, teveel in één straat waardoor je eigenlijk zoveel problematiek in de verhardingen 
krijgt dat je eigenlijk gewoon moet kijken hoe je de verdeling van de bomen anders in die buurt zou 
kunnen doen. Dat vraagt meer investering, ja volgens mij moge dat wel duidelijk zijn, dat hebben wij 
niet kunnen realiseren met die 500.000 euro. Als de Roosendaalse Lijst en de Partij van de Arbeid 
heeft daar ook vragen over gesteld, als daar interesse is om daar meer zicht op te krijgen hoe groot 
die problematiek is ben ik wel bereid om in ieder geval ruim voor 4 november inzichtelijk te maken wat 
dat probleem ook financieel betekent. Waar ik nog wel een onduidelijkheid in heb is de 
onkruidbestrijding. Het is zo dat Staatssecretaris Mansveld heeft aangegeven echt af te willen stappen 
van laagrisico middelen echter de Tweede Kamer heeft even besluitvorming een halt toegeroepen 
omdat ook Europa aan het kijken is of wel laag-risico middelen toegestaan worden en dat is het eerste 
argument wat de Tweede Kamer hanteert, want Europese regelgeving gaat boven landelijke 
regelgeving. En tweede argument van de Tweede Kamer is dat ze toch echt veel zichtbaarder willen 
hebben wat de alternatieven voor consequenties voor het milieu hebben, want middels branden en 
heet water heb je ook energieopwekking nodig, CO2-uitstoot. Het borstelen krijg je ook staaldeeltjes 
mee in het milieu dus dat wordt nog strikter naast elkaar gezet de komende periode. Ik hou dat 
nauwlettend in de gaten maar als ik denk van ja het neigt er toch naartoe te gaan dat we echt andere 
maatregelen moeten nemen dan zal ik daar wel tijdig mee richting de raad komen want wij zijn ook 
afhankelijk van onze partners die we hierin nodig hebben om onkruid ook aan te pakken. Saver moet 
bijvoorbeeld aparte machines aanschaffen als het gaat om het werken met heet water en dat moeten 
we wel tijdig doen, dus ik hou daar de raad zeker nog dit jaar goed van op de hoogte. Vanuit de VLP 
ook de vraag van ja goed allemaal leuk en aardig, de projecten die uitgevoerd worden en dat er ook 
wellicht volgend jaar meer mogelijkheden ontstaan om nog meer projecten naar voren te schuiven. En 
hoe zit het dan met die planning. Tot nu toe als er een planning niet gehaald wordt, wordt de raad er 
ook altijd wel keurig van op de hoogte gehouden in de berap leggen wij ook altijd uit waarom projecten 
wel of niet zijn gerealiseerd, maar u heeft wel gelijk dat sommige dingen soms net even wat slimmer 
kunnen. Wij zijn intern ook bezig met een lean-traject om de planningen voor reconstructies en 
planningen voor verhardingen in openbare ruimte nog beter te organiseren en verder zijn wij er ook 
mee bezig om veel digitaler zichtbaar te maken wat wij in de openbare ruimte aan het doen zijn. We 
willen er volgend jaar toch naartoe werken dat er een overzicht komt van de hele gemeente en dat je 
eigenlijk te allen tijde kunt zien waar, wanneer welk werk wordt uitgevoerd en waarom het wordt 
uitgesteld zodat die informatie continu up to date voor iedereen zichtbaar is. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk, u heeft bijna geen adempauze, het is onmogelijk om even te 
vragen maar komt u bijna aan het einde van uw beantwoording of? 
 
Mevrouw SCHENK: Ik ben klaar. Ik heb nog één klein dingetje eigenlijk crowdfunding. Daar werd nog 
naar gevraagd. Zal ik die nog beantwoorden? 
 
De VOORZITTER: Als het kort is graag. 
 
Mevrouw SCHENK: Om nog meer maatwerk te kunnen leveren zijn we op zoek gewoon naar andere 
manieren om nog meer samen met de samenleving op te pakken Crowdfunding is zo’n voorbeeld, die 
heeft u zien staan in de Programmabegroting en ik kom daar gewoon volgend jaar op terug hoe we 
dat verder zien. Hoeft u niet altijd te denken aan het leveren van geld het kan ook om kennis gaan. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk voor deze uitgebreide beantwoording van de 
vragen. Dan rest nu het volgende punt en dat is de eerder besproken schorsing. U heeft nu de 
beantwoording van de wethouder, wat mij betreft kunnen we nu de tweede termijn gaan voorbereiden. 
Ik wil nog even één ding meegeven voordat we in de schorsing gaan het is de Begrotingsvergadering 
is er eentje die buiten de nieuwe pilot valt dus het uur van 23.00 uur is niet heilig dus we gaan mits het 
geen extreme vormen aanneemt natuurlijk, maar we gaan wel door tot we klaar zijn met de agenda. 
Dus u heeft het zelf in de hand hoe lang het duurt vanavond.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor ongeveer 15 minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
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De VOORZITTER: Oké, ik hoop dat de schorsing u gebracht heeft wat u hoopte en ik wil graag 
beginnen met de tweede termijn van uw kant en zoals u weet bijt het spits af de CDA, mevrouw Van 
den Nieuwenhof. Voordat u begint, maar even ter herhaling het is dus geen beschermde spreektijd 
meer, het is 5 minuten zuivere spreektijd. Dus we houden wel vast aan de 5 minuten maar het is geen 
beschermde spreektijd meer. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Oké, dank u wel, voorzitter. De spelregels zijn duidelijk voor mij. 
Dan begin ik nu met mijn tweede termijn. In de afgelopen 2 - 2,5 uur hebben we veel gehoord. We 
hebben ook overeenstemming gehoord over een aantal zaken. Te beginnen met onze oproep aan de 
wethouders om te komen met scenario’s voor voorschoolse educatie, nadrukkelijk zeg ik educatie. We 
hebben het niet over peuteropvang, educatie en doorgaande leerlijn. We hebben daar veel partijen 
over horen praten en concreet hebben al GroenLinks en de Partij van de Arbeid daar ook aangegeven 
daarin te willen samenwerken dus daar gaan we zeker op door. We hebben ook overeenstemming 
gehoord over dat we ons als raad of als gemeentebestuur of moeten bezinnen op de vluchtelingen 
problematiek en wat dat voor ons op lokaal niveau betekent. Ook daar wil de CDA-fractie zeker niet 
aan voorbij gaan. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, u heeft een interruptie van de heer Van den Beemt 
van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD heeft een vraag over de opvang van 
driejarigen of de voorschoolse educatie voor driejarigen. Als je kijkt naar de dorpen dan lijkt me te 
verwachten dat niet iedere basisschooltje in ieder dorp een volledige klas van voorschoolse educatie 
op de benen kan gaan zetten, financieel gesproken. Het gevolg is dus dat het ergens anders gebeurt, 
het gevolg daarvan is dat een aantal driejarigen gewend raakt aan het feit dat ze in een ander dorp of 
in de stad naar school gaan en het gevolg daarvan is dat mensen denken ach hier is het ook wel goed 
en dat we dus met z’n alleen de basisscholen in de dorpen aan het slopen zijn en dat zal vast niet de 
bedoeling zijn dus had u daar dan een opvatting over?  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, meneer Van den Beemt ik begrijp uw zorgen, u maakt zich 
zorgen over de basisscholen in de dorpen. Wij ook trouwens. Voor ons staat nog niet vast dat het 
optuigen van de voorschoolse educatie dat dat automatisch betekent dat dat dus niet kan in alle 
dorpen. Wij hebben gevraagd, wij willen gaan vragen in onze motie aan de wethouders om te komen 
met verschillende scenario’s en met ook verschillende kostenplaatjes. Dus wie weet zit het er wel in. 
Maar ik begrijp uw zorgen heel erg goed en ik vind dat ook een aspect waar we rekening, serieus 
rekening mee moeten houden en ik vraag ook aan u als u het hele plan ziet zitten of het idee voor de 
motie voor de oproep aan het college denk met ons mee, uw inbreng verwerken wij ook graag. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog een aanvullende vraag. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ik kijk graag uit naar die motie en ik hoop 
dat dit er als onderdeel in zit, deze waarschuwing van ons in ieder geval en ja of het nou heel veel nut 
heeft ja dat weet ik niet voorschoolse educatie onderzoek toont altijd van alles aan, maar dat is een 
ander verhaal. Maar het klinkt aardig. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, gaat u verder met uw tweede termijn. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik was bezig met het benoemen van overeenkomsten die we 
gehoord hebben. Ik was gebleven bij de vluchtelingenproblematiek ook daar zijn we ons allemaal, alle 
partijen wel, ook het CDA van het bewust dat we daarbij stil moeten staan en inderdaad een 
waarschuwing van de wethouder om toch wat terughoudender om te gaan met de extra ruimte, want 
wie weet hebben we dat op dit terrein nog nodig, want daar zitten veel aspecten aan vast onder niet 
alleen wonen maar waarschijnlijk ook onderwijs, werk, bijstand, zorg dus dat nemen wij ook ter harte. 
Ik heb ook overeenstemming gehoord over ons idee en ook het idee van de Roosendaalse Lijst om te 
komen tot een soort van maatschappelijke interactie over de ruimte van 150.000 euro. De 
Roosendaalse Lijst opperde ook nog om dat ook te doen voor die extra ruimte uit de meicirculaire 
vooralsnog willen wij ons beperken nog echt wel tot dat stukje van die 150.000 euro maar wellicht 
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vinden we elkaar nog. Ik heb dit idee ook voor die andere partijen horen noemen. Waar heb ik nog 
meer overeenstemming over gehoord. Duurzaamheid genoemd, expliciet benoemd door GroenLinks 
als leidend principe voor alles, ook wij vinden duurzaamheid belangrijk. Ook voor het CDA is dat een 
belangrijke waarde. We snappen overigens dat de Duurzaamheidsagenda zoals wethouder Theunis 
aangaf een beetje in de, op de achtergrond is geraakt door allerlei andere acute vraagstukken, maar 
wij vinden het ook belangrijk en ook het idee om met een duurzaamheidsvoorstel te komen met 
betrekking tot die ledverlichting samen met de Roosendaalse Lijst daar gaan we zeker op door. Dit 
over de overeenstemming in de raad vanavond. Ik heb ook, ik wil nog even iets zeggen over de 
interessante ideeën die we hebben gehoord, vele. Ik noem er even één, pik ik er even uit, GroenLinks 
het idee om de jeugdzorg daarin de informele zorg wat te versterken. Ik heb begrepen van mevrouw 
Koenraad dat het zo zou zijn dat de jeugdprofessionals op scholen ja niet genoeg zichtbaar zijn of niet 
genoeg gekend worden door de ouders en om daar wat meer in te investeren en het geld alvast uit de 
Sociaal Domein Reserve te halen. Ja dat vinden wij op zich een interessant idee dus daar willen wij 
ook graag aan meedenken of aan mee werken. De Partij van de Arbeid noemt ook eenzaamheid in 
het kader van de Veranderagenda Sociaal Domein, dat staat morgen ook op de Commissie 
vergadering. Ook wij zullen daar iets over zeggen. Wij vinden dat ook belangrijk, maar dat bewaren wij 
tot morgen dan bij de, bij het agendapunt in de Commissie als we eraan toekomen zoals al is 
gevraagd of gezegd. Tenslotte wil ik toch nog even wat vragen stellen en dan gaat het om vragen in 
de eerste plaats die uit onze eerste termijn niet beantwoord zijn, twee vragen voor wethouder Theunis. 
We hebben gevraagd naar de Woonagenda en of er concrete bouwplannen zijn voor Stadsoevers. 
Natuurlijk de wethouder heeft wel gezegd we krijgen straks weer een bijeenkomst of een congres  en 
daar zullen we de stand van zaken zeker bespreken met elkaar. Maar misschien is het ook mogelijk 
om nu hierover alvast een tipje van de sluier op te lichten ook gewoon omdat wij er zo benieuwd naar 
zijn. Ook hebben we gevraagd aan wethouder Theunis of hij bekend is met een subsidieregeling in de 
gemeente Den Haag die werkelijk iets veranderd aan het scheef wonen daar en of hij misschien het 
een idee vindt of ook nodig vindt om ook hier in Roosendaal toe te passen in samenwerking met de 
Woningcorporatie. Dus daar hebben we nog graag een antwoordje op. Ik heb ook nog een 
aanvullende vraag voor de heer Lok, hij heeft inderdaad bevestigd dat een nieuw Parkeerplan er nog 
niet ligt dat had allerlei redenen, onder andere de participatie die daar nu voor ingezet wordt. Maar 
dan heb ik de vraag heeft de heer Lok een idee wanneer we het nieuwe plan nadat alle participatieve 
processen zijn afgewerkt wanneer we dat kunnen verwachten of hij een termijn kan noemen. Goed, 
dan heb ik nog een laatste vraag voor de heer Polderman dat is eigenlijk iets wat ik niet zo goed uit 
mezelf uit de Begroting heb kunnen halen, maar misschien heb ik er overheen gelezen dat kan, de 
Klijnsma-gelden die hebben we gehad, die zijn benut in 2014-15, die zijn ook besteed aan een aantal 
stichtingen om kinderen te laten deelnemen aan sport en cultuur. Ik wil weten, ja dat, hoe zit dat in 
2016, hebben die kinderen dan nou weer minder mogelijkheden. Het gaat dus om kinderen uit 
minima-gezinnen, dus graag nog antwoorden op deze vragen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Dan de tweede termijn van…. Sorry 
mevrouw Van den Nieuwenhof heeft nog een interruptie van de heer Yap van de PvdA. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de PvdA heeft in eerste termijn iets genoemd over het bibliotheekwerk. Ik 
weet dat CDA daar in het verleden zich ook hard voor heeft gemaakt. Hoe kijkt  het CDA aan tegen 
mogelijke verzachting voor de komende jaren voor de bibliotheek. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, weet u meneer Yap u zegt terecht dat wij daar eerder ook 
aandacht voor hebben gevraagd of aanwezig zijn geweest, ik denk wel dat ik mag opmerken dat dit in 
de Kadernota zat van 2016. U weet waarschijnlijk dat we met de Kadernota hebben ingestemd, met 
die bezuiniging die daar in genoemd stond en ja eigenlijk hadden we op dat moment ook iets, iets 
verwacht in die richting van de Partij van de Arbeid dat kwam niet. Komt u alsnog met een voorstel ja 
wij zullen naar alle goede voorstellen kijken en ik weet nu ook niet precies wat daarin komt te staan 
dus ik kan eigenlijk nog niks daarover zeggen. Omdat ik niet weet hoe dat eruit gaat zien uw voorstel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Nog een kleine vraag. Begrijp ik van 
de heer Yap. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 21 oktober 2015     pagina 28 

De heer YAP: Voorzitter, dat lijkt me heel simpel er staat nu een besparing van 250.000 euro. Voor 
2016 heeft u inderdaad mee ingestemd, wij niet. Maar als de PvdA een voorstel doet om dat bedrag te 
verlagen omdat ze van de bibliotheek ook hebben vernomen dat dat realistischer is hoe staat u daar 
dan tegenover.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, wij staan altijd open voor een goed verhaal met goede 
argumenten, alleen het is natuurlijk wel zo dat we wel ingestemd hebben met de bezuiniging dus dan 
zouden we als we daarin iets zouden kunnen betekenen voor de Partij van de Arbeid terug moeten 
komen op basis van voortschrijdend inzicht. Daar kan ik op dit moment geen toezegging over doen 
maar we zullen het voorstel zeker serieus bestuderen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik zie nu geen interrupties meer dus 
dan wil ik uitnodigen voor de tweede termijn van de SP de heer Van Heumen. Galant als hij is…. Ja, 
ga uw gang meneer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik had in mijn eerste termijn beloofd om nog op wat 
zaken terug te komen, dus bij deze. Voorkomen is beter dan genezen, vandaar dat de SP graag meer 
zou investeren in het voorliggend veld. Problemen aan de voorkant signaleren en daar oplossen levert 
namelijk besparing op aan de achterkant. De SP zou daarom graag zien dat extra geld gaat naar het 
voorliggend veld en dat het college ook gaat werken aan deugdelijke pakketten met inhoudelijke 
maatregelen.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars interruptie, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, kan de SP-fractie nou eens uitleggen zeker ook voor die 
mensen thuis nog kijken, extra investeren in dat voorliggend veld. Wat bedoelt u nou precies met dat 
voorliggende veld en waaruit bestaan dan die extra investeringen.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Nou dat voorliggend veld, dat is mensen en instanties in de directe omgeving 
van de persoon inzetten. En dat kunnen dan zowel professionals als vrijwilligers in dat eigen netwerk 
zijn. Dan kunt u aan van alles en nog wat denken om die mensen, bijvoorbeeld de wijkteams die 
komen bij mensen achter de voordeur, zijn hartstikke laagdrempelig kunnen dingen vaak heel vroeg 
signaleren. Dat moeten we dan scharen onder dat voorliggend veld.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En waar gaat u dan in investeren? 
 
De heer VAN HEUMEN: Onder andere in die wijkteams, dat was mijn volgende punt.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen gaat u verder met de tweede termijn. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel. Een beetje in het verlengde daarvan zou de SP graag zien dat 
de wijkteams doorontwikkeld worden, de diverse wijkteams en uitgebreid worden naar alle wijken. 
Deze teams komen dus echt achter die voordeur en weten vaak heel goed wat er speelt en kunnen 
daardoor dingen vaak heel vroeg signaleren. Ook pleit de SP voor meer investeringen in 
kindvoorzieningen, dat hebben we van meerdere partijen gehoord. Ouders blijven nu thuis en gaan 
niet werken omdat het goedkoper is dan hun kind naar de opvang sturen. Dit is wat de SP betreft een 
verkeerde ontwikkeling. Peuteropvang moet betaalbaar zijn, zodat mensen een echte keuze maken of 
ze wel of niet willen gaan werken. Hier mag wat de SP betreft dus echt geld naartoe. We zijn dan ook 
blij dat de wethouders hier ook mee aan de slag willen en we hebben van de andere partijen gehoord 
dat die er ook welwillend tegenover staan, dan het vluchtelingenproblematiek. Mooi dat het college er 
zo mee bezig is maar bij de SP rijst toch de vraag wat nou de rol van de raad is in deze 
vluchtelingenproblematiek. Wij zouden als raad zijnde van de SP toch graag wat meer invloed willen 
hebben op beslissingen die eventueel genomen gaan worden. En dan ga ik afsluiten, door te zeggen 
dat de SP gaat voor een sociaal, levendig en gezellig Roosendaal. Dank u wel.  
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De VOORZITTER: Ik vermoed dat de heer Schijvenaars nog een vraag voor u heeft meneer Van 
Heumen, blijft u nog even staan.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De SP-fractie heeft vorige week bij de behandeling 
van het Economisch Actieplan vernietigend uitgehaald naar het voorstel wat, wat toen aan de orde 
was uw collega Marcel van der Aa was daar heel expliciet over, maar in deze Begroting hebben we 
natuurlijk ook gewoon geld gereserveerd voor dat Economisch Actieplan. Hoe gaat de SP daar dan nu 
mee om. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Nou het Economisch Actieplan behandelen we bij de 
Commissie en de raadsvergadering over het Economisch Actieplan en zoals u terecht opmerkt gaat 
de heer Van der Aa daarover en die heeft daar volgens mij een helder betoog over gehouden en zal 
dat de komende keren ook doen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar, er is toch maar één SP-fractie, voorzitter? Ja, als er meerdere SP-
fracties zijn dan hoor ik het graag maar volgens mij hoort u bij dezelfde fractie. En die fractie heeft 
gezegd wij zijn tegen het Economisch Actieplan en in deze Begroting waar ook de SP-fractie in zijn 
geheel iets van vindt daar staat dus gewoon geld voor het Economisch Actieplan, dus wil de echte 
SP-fractie dan nu opstaan en dan even een antwoord geven wat het standpunt is van de SP. 
 
De VOORZITTER: Dat kan heel kort maar ik wil u wel even meegeven dat dit onderwerp nog 
uitermate uitgebreid aan bod komt op een later moment. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik maak bezwaar tegen uw interventie op dit moment dat politiek 
grind is er is een debat gaande over de Begroting, ik stel een vraag over de Begroting en dan siert het 
u niet om vervolgens te zeggen het komt morgen aan de orde. U moet zich daar afzijdig van houden. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen. 
 
De heer VAN HEUMEN: Nou, volgens mij heeft de voorzitter wel gelijk dat er inderdaad een debat 
gaande is over de Begroting en er is ook een debat gaande over het Economisch Actieplan. Het lijkt 
mij beter als we die twee dingen gescheiden houden anders lopen we alles drie keer te herhalen. Dat 
is ook niet goed voor de goede orde lijkt me.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, tot slot, kijk dat als de SP-fractie op dit moment in een probleem 
zit omdat ze niet meer in staat zijn om met één geluid een debat te voeren dat vind ik wel 
buitengewoon slordig vooral omdat het gaat over het allergrootste onderwerp wat we elk jaar hebben, 
de Begroting. 
 
De VOORZITTER: Wat is uw vraag, meneer Schijvenaars? Geen vraag dus, meneer Van Heumen 
gaat u verder. 
 
De heer VAN HEUMEN: Ik heb geen vraag gehoord en ik heb mijn afsluiting eigenlijk al gehouden, 
dus dat…  
 
De VOORZITTER: Dan mag u gaan zitten. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan wij verder met de volgende en dat is de VLP en dat is 
wederom de heer Brouwers. Meneer Brouwers, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst wil ik het nog even hebben over 
het vastgoed wij zien dat er een bedrag van bijna 500.000 euro aan exploitatielasten wordt ingezet. Ja 
ons verbaast het dat u dan zegt van daar hebben geen gebouwen voor vanuit Stadsoevers aan ten 
grondslag, dus ik zou graag verzoeken of u dit nog wilt nakijken en schriftelijk wilt bevestigen. 
Voorzitter, de 3,3 miljoen voor de investering van de ecologische zone. Wij hadden gevraagd wat 
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wordt hier allemaal voor gedaan. Ja hier hebben wij ook nog in wezen geen antwoord op gekregen. 
Maar kunnen wij het misschien zien dat met de ontwikkelingen van Oostelijke en Westelijke Havendijk 
en de Woonagenda die naar voren wordt gehaald dat er volgend jaar gebouwd gaat worden op de 
Wipwei en dat na 2016 de kermis voorbij is op de Wipwei. Voorzitter graag zou ik ook nog een 
antwoord willen hebben over de reserves die wat ons betreft opgeheven kunnen worden zoals de 
reserve Courage, koffieshops en de stimuleringsbijdrage. Voorzitter, de binnenstad, ja wij staan achter 
de ontwikkelingen, ja we horen daarnet de heer Lok al. Wij vragen ons wel af gaan de fietsers nu 
daadwerkelijk fietsen over het nieuwe tapijt wat gelegd gaat worden? Voorzitter, de ledverlichting wij 
hebben nog een aanvullende vraag aan de heer De Regt daarover. Bedoelt u alleen de buitensport 
accommodaties of heeft u daar ook de binnensport accommodaties voor op het oog en wat vind u van 
duurzaamheid om het ook in het openbaar gebied door te trekken. Ja, voorzitter, nog eventjes over 
het parkeren, het betaald parkeren. We hebben de laatste drie jaar een forse vermindering van 
parkeerinkomsten gezien. In de Begroting brengen we hem nu weer terug op het oude niveau. Het 
antwoord op de vraag wat gegeven werd op de vragen was, ja we stellen het incidenteel bij. Maar ja 
als het al drie jaar structureel lagere opbrengsten hebben dan moeten we dat toch een keer helemaal 
gaan verlagen met de Begroting, dan doe je toch nu weer gaan opplussen. Ja voorzitter, en slotte het 
EAP, het Economisch Actieplan de heer Verbraak maakte de opmerking van, dat is een terecht 
opmerking van 417.000 euro alleen de vraag van ons was, u heeft voor dit jaar heeft u 4 ton gevonden 
in de Begroting. Heeft u die dan in 2016 niet, dat is de vraag die wij stellen. Want als wij kijken naar de 
beantwoording in de analyses van het Programma dan zien wij geen antwoord staan van dat er 4 ton 
minder is voor het Economisch Actieplan. Dus daar zien wij nog graag een antwoord op. Ja, voorzitter, 
wat betreft de Leemstraat, de heer Lok die geeft aan het mee te nemen in de Mobiliteitsagenda. Ja, 
wij zien dat dat ongeveer dan weer een jaar of drie, vier gaat duren en dat is voor de VLP echt te ver. 
En daar kom ik nog later op in mijn amendement. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u meneer Brouwers, maar ik denk dat u nog een interruptie heeft van meneer 
Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste termijn sprak de VLP over ja ik heb 
het maar even samengevat als platform wielerkoersen, dat waren even de woorden die ik eruit pikte. 
Daar willen we graag wat meer informatie over en dit is de meest praktische manier om erom te 
vragen. 
 
De VOORZITTER: Meneer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Wij denken dat het handig is voor een aantal wielerevenementen die wij 
noemden om daar eens gezamenlijk te kijken van hoe kunnen wij hier die evenementen steunen zoals 
met de promotieactiviteiten, kosten voor podium, vegen Saver en wij denken dat dit soort verenigingen 
wel een steuntje in de rug verdienen, vandaar onze bijdrage. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, een toelichtende vraag.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Nou, zitten wij hier niet bij een 
Commissievergadering over sportactiviteiten maar bij de Begroting, dus ik had zo’n donkerbruin 
vermoeden dat u dan ook om geld zou willen gaan vragen en dat was meer de richting waar ik, waar 
helderheid nodig had want ik vind het wel een heel interessant idee maar dan willen we ook even 
weten wat kost het en dat soort kleine details. 
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel. Ja, wij willen ook graag aanhaken met de maatschappelijke 
activiteiten zoals al eerder genoemd door het CDA en de Roosendaalse Lijst. Wij denken voor de 
evenementen ongeveer een structureel bedrag van een 15.000 euro op jaarbasis. 
 
De VOORZITTER: Ik zie geen interruptie meer dus, wat mij betreft dank u wel meneer Brouwers. Dan 
de VVD dat is ook de heer Van den Beemt, denk ik. Dus u mag doorlopen. De heer Van den Beemt. 
Ga uw gang. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. En laat ik dan beginnen met uit te spreken dat 
we het donkerbruin vermoeden hadden dat twee van onze vragen nog niet beantwoord waren. De ene 
was over de samenwerkingsverbanden en of we eens kunnen nadenken om in plaats van geld te 
geven dat uit te lenen. En ik heb daarbij wel de WVS als voorbeeld genoemd want het is natuurlijk één 
van de meest dramatische begrotingen van samenwerkingsverbanden die je je kunt voorstellen, hoop 
ik. Maar de vraag was niet over WVS maar over samenwerkingsverbanden dus een vraag aan ik denk 
de wethouder financiën zijn er samenwerkingsverbanden waarbij je in plaats van geld te storten het 
als er extra tekorten zijn het kunt lenen. Volgens mij doet onze centrale overheid doet dat ook, het 
moet wel een keer ophouden natuurlijk met geld geven aan mensen die het uit blijven geven zonder 
dat daar ook maar 1 euro bij zat die bedoeld was om uit te geven. Dus een beetje creatief zijn en kan 
dat, want misschien kan het gewoon helemaal niet en dan horen we dat ook we. De tweede vraag die 
niet beantwoord was heeft het college al ideeën of visies op bijvoorbeeld die twee reserves die we 
hebben opgebouwd voor deze bestuursperiode, want de Meerjarenbegroting de ramingen daarvan die 
gaan niet stoppen met het eind van deze bestuursperiode. En stel je nog voor dat er wat geld op de 
plank blijft liggen wat dan? Ik had een, wat informatie nodig van de VLP over de wielerkoersen, nou 
daar hebben we in ieder geval een beetje een beeld van gekregen en ik zou vooral zeggen probeer 
ons nog even aan ons jasje te trekken of we wel of niet mee kunnen met indienen van het één of 
ander, want het zag er best aardig uit. Hetzelfde geldt voor het CDA maar wij willen dus echt dat er 
alleen maar zo’n verzoek op tafel komt te liggen voor voorschoolse educatie voor driejarigen als in het 
verzoek is meegenomen dat op geen enkele manier nadelig effect mag hebben voor scholen die zo 
klein zijn dat ze dat zelf niet kunnen faciliteren, want echt je sloopt de zaak gewoon. Terwijl we 
raadsbreed, daar is geen discussie over hier allemaal vinden dat iedere wijk, ieder dorp een school 
moet zijn. Aan de Partij van de Arbeid had ik nog een vraag die een beetje in het verlengde was van 
de vraag die ik zelf, nou niet als een vraag gesteld heb, maar wel in mijn betoog heb opgenomen. U 
spreekt over huisvesting van statushouders en anderen. Wij hebben het idee dat er wat meer haast 
mag komen achter het uitwerken van de plannen van de Woonagenda, want pas als die uitwerking er 
is kunnen we zinnig ergens over praten in plaats van dat we nu ineens een casus op ons dak valt 
waar je dan iets van moet vinden, want het past binnen de Woonagenda. Ja, misschien past het er 
niet binnen en u heeft daar in feite ook vragen over gesteld. Maar dan dus over die statushouders of 
iets over gezegd en volgens mij zitten wij op dezelfde lijn van college wees eens duidelijk. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, u heeft een interruptie voor de heer Van der Beemt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, het ging over het volgende punt over het slopen van scholen. Kan de heer 
Van den Beemt nog eens toelichten wat hij daar precies mee bedoelt. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk stel je nou voor dat er een dorp is met een 
stuk of 1500-1600 inwoners een schooltje van iets onder de 100 en twee kilometer verderop is een 
groter dorp 8.000-9.000 inwoners, twee basisscholen. En dan zit er één stichtingsbestuur die in beide 
dorpen een school heeft en als mensen die net aan de rand van de kom van het kleine dorp wonen of 
daarbuiten benaderd worden door de basisschool van het andere dorp die actief probeert om 
leerlingen uit het kleine dorp naar hun school toe te trekken, niet van concurrerend schoolbestuur als 
dat concurrentie mag heten überhaupt, maar gewoon van hetzelfde schoolbestuur. Dus als 
schoolbesturen hun eigen collega’s al aan het leegzuigen zijn door actief mensen proberen te 
vertellen dat de ene school beter is dan de school van hetzelfde bestuur dan ga ik me over alles 
zorgen maken. En als je kinderen van 3 ergens, als je oudste van het gezin, als je kinderen van 3 
ergens op een school zet voor voorschoolse opvang dan zal bij een fors aantal mensen daarna het 
idee bestaan het is hier goed, het kind kent het hier, we kennen de omgeving, we kennen de route, dit 
is ons ritme. En dan kun je dus wanneer je school te klein is om zoiets op te zetten, kun je dus je 
leerlingen verliezen terwijl ze er wel waren. 
 
De VOORZITTER: U vraag, of uw antwoord heeft nog een vraag losgemaakt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat begrijp ik maar in feite gebeurt dat toch al. Neem het voorbeeld 
Moerstraten u heeft daar als VVD nog voor gestreden om die peuteropvang mogelijk open te houden. 
Die is inmiddels gesloten. Daar heeft u als VVD volgens mij ook niks meer mee gedaan maar goed het 
gebeurt al, dus hoe wilt u dat dan gaan voorkomen.  
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De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter, ik wilde bijna de Partij van de Arbeid gaan bedanken voor 
het feit dat ze inzien dat wij consequent zijn. Natuurlijk hebben wij geprobeerd daar iets aan te doen. 
Maar wat raar dat u nou denkt dat dat niet het geval was. Daar zijn we voortdurend mee bezig 
geweest maar op een gegeven moment houdt het op. Dat weet u natuurlijk ook wel. Maar ik wil dat 
niet nog een keer meemaken en daarna nog een keer en daarna nog een keer. Dus volgens mij willen 
we hetzelfde en snap ik niet helemaal wat uw verhaal nou is. We willen hetzelfde, dat die scholen 
overeind blijven.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, gaat u verder met uw tweede termijn.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Had ik slechts nog één vraag en ik vond het heel 
verbazingwekkend de Roosendaalse Lijst spreekt over de gemeentelijke herindeling. Ja “de” zeg ik 
want blijkbaar weet u ergens van waar wij niet van weten. Voor alle duidelijkheid de Roosendaalse 
VVD zit helemaal niet te wachten op een gemeentelijke herindeling, dat is niet in het belang van de 
inwoners en ondernemers van Roosendaal, dat is ook niet in het belang van de inwoners en 
ondernemers van de gemeentes waarmee we zouden moeten herindelen. Dus laten we alstublieft er 
niet over beginnen, want voor je het weet denkt iemand o ze hebben het erover dus er is een roep van 
onderaf. Maar ja nu u het toch doet vragen wij ons wel af wat is nou de achtergrond voor u van die 
vraag. Waarom stelt u die vraag aan het college en wat is uw standpunt over de gemeentelijke 
herindeling. En dat was onze tweede termijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Er was nog een interruptie van de heer 
Schijvenaars, denk ik. Jawel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De VVD was als enige coalitiepartij toch wel 
weliswaar bescheiden maar toch kritisch op deze Programmabegroting. En u zei ergens in uw eerste 
termijn we willen toch wel wat meer zicht hebben van wat er in de toekomst allemaal kan gaan 
gebeuren in het kader van bezuinigingen, u wilde allemaal wat meer geld gaan krijgen, enzovoorts. 
Kunt u dat eens even verder toelichten waar u dan precies aan denkt, welke kerntaken wilt u dan nog 
wel blijven doen in de toekomst, wat niet meer, waar wilt u dan dat geld vandaan gaan halen.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is altijd leuk als de heer Schijvenaars 
begint te praten dan lijkt het nog op iets wat je gezegd hebt en hoe langer de zin wordt hoe minder het 
lijkt op wat je zelf hebt bedoeld te zeggen. Maar goed dat terzijde, de VVD vraagt simpelweg om het 
volgende. Nu komen er geen bezuiniging, donkere bezuinigingswolken op ons af en het lijkt erop  
alsof we nu dus ook gewoon gelijk niet meer in de Begroting zitten te porren en te zoeken naar zaken 
die beter kunnen voor minder geld. Wat ons betreft en daarom haalde ik ook even die leuke 
socialistische ideeën van Keynes erbij, wat ons betreft nu is het droog nu ga je het dak repareren en 
nu is er even geen probleem en nu ga je kijken of je nog wat meer op je uitgaven kunt letten als 
gemeente, zodat je bijvoorbeeld kunt denken aan meer veiligheid, lastenverlichting misschien meer 
impuls voor de binnenstad al die zaken waar we als VVD altijd al voor staan en waar we nu ook 
resultaat halen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, korte vraag nog. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Ik hoor de VVD-fractie niet zeggen van er moet beter 
onderhoud en beheer komen van grijs en groen. Is dat dan voor de VVD-fractie geen prioriteit en als 
het dat wel is, bent u dan van mening als VVD-fractie dat daar nog echt substantieel geld voor 
vrijgemaakt moet worden. En waar haalt u dan het geld vandaan.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik dacht ik blijf bij drie onderwerpen maar even. Maar ook 
inderdaad de inhaalslag op onderhoud voor groen en voor grijs en zo kan ik nog wel een uur 
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doorgaan met van alles wat we in ons verkiezingsprogramma ook gewoon gezet hebben. Ja, er moet 
nog een hoop geld uitgegeven worden willen we hier het Roosendaalse arbeidersparadijs zeg maar 
kunnen bereiken.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt u heeft nog een kleine minuut voor uw tweede termijn af 
te ronden. U was al klaar. Fijn. Dank u wel. Dan gaan we door naar de volgende tweede termijn en die 
is van D66 en ik zie dat dat de heer Raggers gaat doen. De heer Raggers, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben eigenlijk een beetje verrast dat we op 
dezelfde avond ook een tweede termijn doen, dat was de afgelopen maanden niet meer gebeurd en ik 
had er eigenlijk op gerekend dat wij net als de wethouder, als raadsleden keurig een lijstje zouden 
krijgen van de griffie met alle vragen en plannen die vanavond zijn opgenoemd met een week 
bedenktijd. Dat was handig geweest, want er zijn heel veel voorstellen genoemd door bijna alle 
partijen. En er zitten hele mooie partijen, hele mooie voorstellen bij – en ook mooie partijen. Op die 
gebieden wachten we dan ook met smart de moties en amendementen af van die partijen. Twee 
vragen zijn naar de mening van D66 toch echt niet beantwoord. De eerste is aan wethouder Verbraak 
wordt er nu wel of niet bezuinigd op onderwijshuisvesting. Gemiddeld zien we namelijk in de tabel toch 
echt een bezuiniging van drie ton per jaar in de tabel lasten en baten onderwijs. De tweede vraag is 
voor wethouder Schenk, ik snap de historie wel van de uitdaging op het gebied van groen en grijs in 
het verleden, maar waarom niet dan nu al wel in de gewone Begroting van 2016 als er toch ruimte 
voor lijkt te zijn, in plaats van uit de vrije ruimte te putten. D66 is blij met de toezegging van wethouder 
Theunis over de duurzaamheidsagenda die GroenLinks aanhaalde en ook het Wooncongres. We zijn 
ook blij met de toezegging van wethouder Verbraak als reactie op het CDA aangaande de scenario’s 
voor voorschoolse opvang. Vier moties, amendementen waar D66 in samenwerking met PvdA en 
GroenLinks mogelijk zelf mee zal komen, die ik toch nog even kort wil aanstippen. De bezuiniging op 
het bibliotheekwerk verzachten. Het Muziekhuis/De Suite een langzamere transitie met meer 
duidelijkheid voor de ondernemers in het muziekonderwijs. De reserve sociaal domein aanspreken om 
de jeugdzorg te verbeteren en te innoveren en tenslotte gedegen voorbereiden op alle gebieden 
rondom de te verwachten statushouders. En zoals gezegd wachten we met smart de overige goede 
voorstellen af van de andere partijen. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. En dan gaan wij door met de volgende tweede 
termijn en die is van de PvdA en dat is meneer Yap. De heer Yap, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ja, dank u wel, voorzitter. De PvdA is het eigenlijk wel eens met de opmerking die de 
VVD heeft gemaakt in eerste termijn, dat het nu tijd is om te investeren in een goed werkende 
gemeente. En ik denk ook prima dat de ideeën, u kunt het ook wensen noemen die de PvdA in eerste 
termijn heeft aangevoerd daar ook zeker bij aansluiten. Denk aan goede start voor kinderen in het 
onderwijs, maar denk ook aan goede voorzieningen ten aanzien van het bibliotheekwerk. Ten aanzien 
van dat eerste voorstel bibliotheekwerk wat in eerste termijn is gemaakt door de PvdA. Eens de 
Kadernota is aangenomen maar niet door de PvdA en door meer partijen hier niet in de raad en ik wil 
de raad in ieder geval nog wel wijzen namens de PvdA op de motie bibliotheekwerk die we kort voor 
de Kadernota nog hebben aangenomen. Daarin staat keurig verwoord wat de opdracht was aan het 
college en ja voorzitter volgens mij is die opdracht tot op heden niet uitgevoerd, omdat daarin was 
opgenomen om te komen tot meerjarige afspraken met, met de bibliotheek. Nou u weet allemaal dat 
de bibliotheek met de gemeente keihard aan het werk is, maar u weet ook en de wethouder heeft ons 
daar onlangs nog over geïnformeerd in een memo naar aanleiding van een initiatief van de 
Roosendaalse Lijst over regionalisering van het bibliotheekwerk dat dat nog niet definitief is en dat de 
bibliotheek ook heeft aangegeven dat die bezuiniging van 250.000 euro totaal niet realistisch is om dat 
voor  2016 te regelen. Dus hoewel de Kadernota is aangenomen met een meerderheid van de raad 
doen, doen, doen wij toch een poging om dat bij de Begroting waar het immers om het geld gaat goed 
te regelen en we zullen daar komen met een voorstel om in ieder geval die besparing te verzachten. 
Voorzitter, ten aanzien van andere voorstellen wellicht kan de wethouder daar nog op ingaan die 
daarvoor verantwoordelijk is ten aanzien van het voorstel van de PvdA over het feit dat wij willen 
inbrengen dat hurende ondernemers vanaf 2016 geen OZB meer hoeven betalen voor een pand. Dat 
is een plan wat in Rijswijk unaniem is aangenomen. In de uitleg daarover heb ik even nagezocht 
betekent ook dat dat voor de gemeente geen consequenties heeft qua totale OZB-belasting of 
opbrengst en dat het voor onze bewoners feitelijk ook niets verandert. Maar wat het wel verandert is 
dat de bedrijvigheid hiermee kan toenemen en je dwingt ook eigenaren van panden om iets meer te 
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doen dan stilzitten, wat op dit moment wel eens gebeurt. Voorzitter, ten aanzien van het 
peuterspeelzaalwerk, nogmaals bij om te horen dat de SP en het CDA lokaal de plannen steunt die 
door Minister Asscher en het kabinet zijn voorgesteld bij de Miljoenennota ook de, de PvdA komt 
daarmee met een voorstel om op echt korte termijn een plan uit te werken samen met de betrokken 
partners om die 60 miljoen, daar gaat geen hele grote bedragen toe naar de gemeente, maar om daar 
zo spoedig mogelijk iets mee te doen. En ik denk dat we daar elkaar wel mee kunnen vinden het CDA 
en SP waren daar ook wel zeer positief over.  
 
De VOORZITTER: Dat gaan we nu horen van mevrouw Van den Nieuwenhof, denk ik, interruptie. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik hoor meneer Yap van de Partij van de Arbeid zeggen dat 
hij met een voorstel komt voor die plannen van Minister Asscher dan. Ik weet niet of we over dezelfde 
plannen praten maar die moeten volgens mij nog wel door de Eerste en Tweede Kamer heen, of heeft 
u het over iets anders? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Nou, ja voorzitter, het staat ook in de raadsmededeling over de septembercirculaire, de 
uitwerking van de Miljoenennota, dus wij gaan ervan uit dat dat geld beschikbaar komt vanuit het Rijk. 
Dat is zo aangekondigd en ik heb vanuit landelijk nog geen signaal ontvangen, want een meerderheid 
in de Kamer is er in ieder geval voor die zullen daar niet iets anders mee doen dan dat dat niet door 
zal gaan. 
 
De VOORZITTER: Kleine vraag nog? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: O ja, nog een vraag. U wilt een voorstel maken, maar het lijkt mij 
goed dat wij daarin samenwerken, dus ik denk dat wij even onze voorstellen op elkaar moeten 
afstemmen. Dat is eigenlijk een uitnodiging aan u dat we dat samen gaan doen.  
 
De VOORZITTER: Lijkt mij uitstekend. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, uitstekend voorstel. Ik zal u de concept-motie zo spoedig mogelijk doen toekomen. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder. 
 
De heer YAP: Voorzitter, in eerste termijn zijn door toch wel bijna alle fracties opmerkingen gemaakt 
over ja toch wel de toestroom vluchtelingen en wat dat dan betekent voor gemeentes afzonderlijk die 
om moeten gaan met statushouders. Wethouder Polderman, wethouder Theunis gingen beiden daar 
ook over in, ja ook daarvan denken we dat we daar wel als gemeente wat steviger de regie mogen 
nemen het ziet natuurlijk niet alleen op een, op het huisvestingsvraagstuk dat is, dat is zeker een 
uitdaging. Maar het ziet natuurlijk ook op andere terreinen ik noem onder meer het onderwijs. Ik ben 
afgelopen week op bezoek geweest bij de Gazellehoek die invulling geeft aan het basisonderwijs voor 
diverse doelgroepen waaronder arbeidsmigranten maar ook dus kinderen van statushouders, die, die, 
die gaf aan dat er toch wel wat knelpunten zijn en ik denk dat he met een samenhangende aanpak op 
het terrein van huisvesting, onderwijs, meedoen daar zeker meer in kan doen als gemeente. 
Voorzitter, ten aanzien van de andere voorstellen van de overige partijen wachten wij eigenlijk rustig af 
wat er verder gaat gebeuren. D66 gaf ook al aan dat we met de drie samenwerkende partijen in ieder 
geval komen tot een aantal voorstellen gezamenlijk. Ga ik hier niet weer herhalen, voorzitter, tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Yap voor uw tweede termijn. Dan ga ik naar de tweede termijn 
van de Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars zie ik opstaan. Meneer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Als we het zoals vanavond het toch vooral hebben 
over minder dan 2% van de begroting, voorzitter, dan stellen we het maar simpel vast dat we het 
vanavond hebben over bijzaken en de hoofdzaken krijgen dus vanavond nauwelijks aandacht. Terwijl 
er heel veel geld beschikbaar is om hele grote dingen te doen met elkaar, maar daar reageren we niet 
op. We hebben het over details en niet over de hoofdzaken. Zorgelijk! Maar blijkbaar vinden wij het in 
de meerderheid in de politiek dat het in Roosendaal allemaal wel goed gaat en dat het allemaal wel 
prima zo is en we hoeven ons niet zo heel erg druk te maken en we gaan eigenlijk iedereen maar een 
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beetje in slaap wiegen dat is ongeveer een beetje de teneur die ik hier aantref. Tegelijkertijd zie je wel 
dat toch steeds meer fracties al dan niet in bedekte termen wel gaan pleiten dat de basis op orde 
moet worden gebracht. De basis op orde als het gaat over de stoepjes, de fietspaden en noem het 
verder maar op. Iedereen begint daar nu toch wel steeds meer over te klagen en als we het dan 
hebben over investeren aan de voorkant, voorzitter, laten we dat dan met elkaar ook heel goed 
beseffen dat je beter maar kunt zorgen voor dat er geen onkruid groeit dat je jaren later moet gaan 
discussiëren over is het gifvrij of is het niet gifvrij. Waarom kiezen wij er niet voor om het onkruid niet 
te laten groeien door beter onderhoud te plegen, dat is een keuze die wij maken. Die keuze maken wij 
niet, want wij schuiven het door naar de toekomst. Wie dan leeft wie dan zorg. Ik stel ook vast, 
voorzitter, dat de coalitie, in overgrote meerderheid gewoon vooral blij is, heel blij. Alles gaat goed, ja, 
we gaan plannen, plannen, plannen, we gaan samen, samen, samen we gaan participeren, 
participeren, participeren. En dan is er geloof ik de SP-fractie die dan nog wel zegt maar wanneer 
gaan we nou eens wat doen. Echt wat doen, want praatjes vullen geen gaatjes. Voorzitter, dat 
vervolgens fracties de gelegenheid nemen om ook te zeggen van we hebben toentertijd een motie 
XYZ ingediend en die wordt nu mooi gereduceerd, voorzitter, het zal wel waar zijn. Maar helpt dat nou 
echt om in Roosendaal de basis op orde te brengen. Helpt dat nou echt om die stoeptegels waar ook 
mijn moeder over struikelt en misschien ook familieleden van u over struikelen om die nou eens recht 
te leggen. Waarom moet ik vaststellen dat in alle mooie wijken en dorpen de hoeveelheid gras alleen 
maar toeneemt en de straten kleiner worden. Fietspaden die ooit een normale breedte hadden zijn 
inmiddels gehalveerd omdat het groen er overheen hangt, wanneer gaan we daar nou eens wat mee 
doen. Doen! En voorzitter als we dan zoveel plannen hebben en we zo aan het participeren zijn 
wanneer kunnen we dan al niet gewoon nu kiezen om te gaan versnellen. Iedere keer hoor ik weer het 
verhaal van we gaan participeren, we zitten in een participatieproject, -traject. Maar hoeveel 
onderzoeken moet je doen om te weten dat de basis niet op orde is en dat je daadwerkelijk nu aan de 
slag moet gaan. Echt aan de slag en niet alleen maar blij zijn met Hosanna-verhalen van ik heb zo’n 
leuk contact in de wijk, bijzonder prettig, iedereen doet graag mee, ik ben trots op Roosendaal. Ja, wat 
ben je dan trots, dat je je kerntaken niet vervult en dat onze inwoners dan toch maar uit armoede het 
zelf maar gaan doen voor zover ze dat kunnen. Maar verwachten we nou van elkaar dat mijn moeder 
in een rollator dat zij het onkruid gaat wieden? Voorbeeld, een klein dingetje nog, de discussie over de 
vennootschapsbelasting, er wordt genoemd in de Begroting een PM-post want we weten het niet. Wat 
we wel weten is dat het geen nul is, het wordt in ieder geval een tegenvaller van enkele tonnen 
misschien wel een miljoen. Maar daar hebben we het niet over en als we het hebben over de 
toekomstige tegenvallers die er gaan komen, dan zegt het college vertrouw maar op ons we gaan het 
allemaal netjes voor u regelen, dat is een taakstelling, daar gaan we het over hebben. We komen met 
voorstellen. En de raad, ja de raad mag het weer beslissen en wat wordt dan ons verhaal, voorzitter. 
Het is elk jaar eigenlijk hetzelfde, voorzitter, de Begroting van 200 miljoen en meer wordt altijd weer 
platgeslagen tot hele kleine details en hele kleine voorstellen en in die zin complimenten aan het 
college dat zij de overgrote meerderheid inderdaad hebben meegekregen in een discussie over de 80 
cent aan snoepgoed. U bent er  allemaal ingetuind, u bent er allemaal nog blij mee ook dat u straks 
een snoepje krijgt. Maar dat wordt wel een koekje van eigen deeg, voorzitter. Mijn paar laatste 
opmerkingen, ik heb nog twee seconden zie ik. Eén, voorzitter, complimenten aan de Partij Verhoeven 
die, denk ik, vanavond een succesvolle sollicitatie heeft gedaan om aan te sluiten bij de Roosendaalse 
Lijst, werkelijk top. Ik denk dat u morgen kunt aansluiten, maar daar ga ik niet over dat zal de 
Roosendaalse Lijst wel met u gaan afstemmen. De allerlaatste opmerking, voorzitter, hoe bestaat het 
dat de SP-fractie vanavond ja zegt en dan morgen weer nee gaat zeggen tegen een wezenlijk 
onderdeel te weten het Economisch Actieplan. Hoe geloofwaardig maak je je eigen fractie, ook hoe 
geloofwaardig maak je de politiek daarmee. Dank u, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En dank u meneer Schijvenaars voor uw tweede termijn. Dan ga ik door naar 
GroenLinks mevrouw Koenraad. Ga uw gang, mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou in de schorsing veel raakvlakken bij fracties 
onderling en dat is mooi. In de eerste termijn had PvdA het over de kloof, die twee snelheden en dat 
vond ik een mooie bijdrage, maar ook Roosendaal kan zich dus globale doelen stellen dat was mijn 
betoog in de eerste termijn, de wereld is van iedereen. En die Duurzaamheidsagenda, we vroegen er 
niet eens naar en kregen we toch een antwoord. En waarom vroegen we er niet naar? Omdat we er 
ook op vertrouwen dat het voor elkaar komt, omdat het belang van duurzaamheid hier ook breed 
wordt gedragen, dat is prima. Wij komen wel met een aantal amendementen/moties bij dat 
duurzaamheidsverhaal, ja graag werken we samen met de Roosendaalse Lijst over sportclubs en de 
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ledverlichting. We willen wel iets gaan doen met de eigen gebouwen en zonnepanelen dus dat we 
daar toch een bedrag voor willen gaan reserveren of gaan vastleggen. En we willen toch een poging 
weer opnieuw doen om geld bij de Duurzaamheidsagenda te creëren. Dan ja, over de Reserves 
Sociale Domein daar hebben we ook wat draagvlakken ontdekt. Het lijkt erop dat de transformatie 
toch redelijk binnen Rijksbudget gebeuren kan en de grote angst van de gewone man, waar de heer 
Schijvenaars eigenlijk zoveel aandacht voor heeft is eigenlijk dat zorggeld naar lantaarnpalen gaat. 
Misschien is dat nog wel een grotere angst dan dat de stoepen scheef liggen en daarom vonden wij 
het heel verstandig om ook die reserve ook daar uit te gaan putten voordat ze, voordat de reserve 
ineens over vier jaar toch aan iets wordt gegeven wat niets met zorg te maken heeft. En ik heb hier en 
daar gehoord dat daar ook mee in meegedacht kan worden. Dan nog over het peuterwerk, ja wij willen 
er ook graag in meedenken met PvdA en CDA. En even kijken o ja mevrouw Van den Nieuwenhof had 
het nog over de zichtbaarheid wat in de motie van over de jeugdprofessional die wij gaan 
samenstellen komt ook aandacht voor die zichtbaarheid, maar het heeft niet zo zeer te maken met de 
zichtbaarheid van de jeugdprofessional. Maar als je een kleine school hebt, heb je ook gewoon weinig 
uren, dus daar zouden we daar ook rekening in kunnen houden, dus als je daar maar een uur kan zijn 
kun je sowieso ook minder doen en ben je ook minder zichtbaar. Nou samen met D66 en PvdA dus 
iets over de statushouders. En dan heb ik nog tot slot een vraag, want ik weet niet of deze vraag hier 
gesteld moet worden. In het raadsvoorstel worden dus die 4 bestemmingen voorgesteld gaan wij daar 
apart over stemmen of gaan wij dat amenderen of ja hoe, ik zou graag willen weten hoe we dat gaan 
doen. 
 
De VOORZITTER: Daar kan ik u wel even antwoorden ik heb dat in het begin ook gezegd van de 
vergadering… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dan heb ik niet opgelet, denk ik. 
 
De VOORZITTER: Dat we nu, dat we ze nu samengevoegd hebben omwille van de eerste en tweede 
termijn, maar als het op besluitvorming aankomt, dus 4 november dan wordt dat natuurlijk beslist, 
apart over besloten omdat het twee afzonderlijke raadsvoorstellen zijn. Dat bedoelt u. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja. En ga je dan het hele raadsvoorstel amenderen als je 
bijvoorbeeld één punt wilt laten vallen en wil inwisselen voor een ander, dat is eigenlijk mijn vraag. 
 
De VOORZITTER: Het raadsvoorstel is het raadsvoorstel als u daar een onderdeel van wilt 
amenderen dan zal er een amendement moeten komen. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja. 
 
De VOORZITTER: En dat was uw termijn. Dan de eerstvolgende is de heer Verhoeven van Partij 
Verhoeven. De heer Verhoeven, ga uw gang. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja, het is duidelijk alles valt of staat met de economie 
natuurlijk. En morgen gaan we allemaal praten over het Economisch Actieplan en ik hoop dat we daar 
toch wel uitkomen. En ik weet zeker de meeste partijen hier zijn positief gestemd, denk ik, in 
oplossingen over de toekomst van Roosendaal. En dat is heel belangrijk, we moeten daar achter 
elkaar staan en daarvoor waken. Ja, de aanpak van statushouders is een heel belangrijk onderwerp 
het is een veelomvattend onderwerp en daar komen we natuurlijk nog heel veel over te praten in deze 
raad. En dat zullen we zo wel zien, de opvang van kinderopvang, peuteronderwijs, voorschoolse 
opvang ook zo’n belangrijk onderwerp daar willen wij ook echt in mee gaan denken, kijken hoe we dat 
op gaan lossen. We krijgen er ook een raadsmededeling van, dus dat wordt in ieder geval ook 
vervolgd. Ook meedenken in de jeugdopvang, ook vanuit het sociaal domein willen we ook graag in 
meedenken, want dat is ook erg belangrijk. Voorzitter en dan in het kader van duurzaamheid en dat is 
meneer Schijvenaars, de Roosendaalse Lijst die met het onderwerp komt van de ledverlichting op de 
buitensport accommodaties dat is een heel interessant onderwerp, dus daar willen wij zeker over 
meedenken. Voor de rest zien wij de moties, amendementen wel binnenkomen en beoordelen wij die 
op onze manier. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. En dan als laatste voor de tweede termijn nodig ik 
uit de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst. De heer De Regt ga uw gang. 
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De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college ook bedanken voor de beantwoording van 
de vragen, toch zijn er wat ons betreft nog een paar vragen niet beantwoord en die wil ik graag alsnog 
even stellen. We hebben aan wethouder Theunis gevraagd hoe het zit met het voorlopige 
jaarrekeningsaldo  2015 of daar al iets van te zeggen is. Wethouder Polderman hadden wij gevraagd 
het Steunfonds Huisuitzettingen wat daar de bijdrage is vanuit de wooncorporatie. Hij gaf ook aan dat 
inderdaad de groep net boven het minimum dat er wel naar gekeken wordt in het voorliggend veld 
maar wat gebeurt er dan ook daadwerkelijk mee als jullie iets constateren. En van wethouder Schenk 
willen we inderdaad graag weten wat er nog nodig is om die 5 ton om die operatie te, af te maken voor 
het groen, zeg maar. U gaf het zelf aan als suggestie en dat willen we graag weten. Dus als we dat 
voor 4 november van u kunnen horen zijn we daar blij mee. Eventjes een korte reactie op de overige 
partijen het CDA en meerdere partijen die gaan inderdaad voor voorschoolse opvang en integrale 
kindcentra. Ik heb begrepen van wethouder Verbraak en wethouder Polderman dat er scenario’s 
aangeboden worden aan de raad dus wellicht is het misschien goed om daar even op de wachten 
anders gaan we misschien dubbelingen krijgen. De SP had het er inderdaad over investeringen in het 
voorliggend veld ja het leek mij een beetje vaag. En het lijkt ook wel een beetje dat u vindt dat uw 
eigen wethouder daarin tekort schiet. Wat ons betreft zijn er geen tekorten. De VLP had het over een 
amendement voor de Leemstraat. Nou op zich erg sympathiek, maar binnenkort krijgen we de 
Mobiliteitsagenda dus misschien is het handiger om daar nog even op te wachten. Het wielerplatform 
misschien wel een wielerfederatie net zoiets de voetbalfederatie kunt u in elk geval van maken. Op 
zich lijkt ons dat ook wel iets moois maar ik zou het niet uit die 150.000 euro financieren, want dan 
blijft die pot intact en misschien kunt u daaruit onvoorzien of zo een bedragje halen. Het is maar een 
voorstel. 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van meneer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. De Roosendaalse Lijst deed net de suggestie van misschien 
moeten we maar wachten met betrekking tot de Mobiliteitsagenda want dat gaat nog komen. Toen we 
het hadden over de ontsluiting Tolberg toen was het verhaal van we moeten maar wachten, wachten, 
wachten. Maar u weet ook, dat heeft de wethouder heeft dat uitstekend verwoord dat bijvoorbeeld de 
Mobiliteitsagenda zeker de korte termijn opgaven is er gewoon überhaupt te weinig geld, gewoon 
überhaupt. Bent u dan bereid als Roosendaalse Lijst juist in het kader van de Begroting om dan dus 
nu alvast extra geld vrij te gaan spelen om straks zoveel mogelijk korte termijn opgaven te gaan 
realiseren.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Wij willen graag het geld vrijmaken bij het voorstel dat daartoe dient en dat is de 
Mobiliteitsagenda. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar dan wilt u dus dan op dat moment volledig gaan putten uit de dan 
beschikbare reserves en voorzieningen. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dat hangt af van het voorstel wat voorligt, want er staan heel veel punten op die 
op dat lijstje en ja wel zullen daar eerst keuzes in moeten maken dus naast de Leemstraat staan er 
natuurlijk meerdere knelpunten op. Dus nu al bij voorbaat te zeggen wij gaan enkel aan de Leemstraat 
besteden dat gaan we nu nog niet doen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Allerlaatste vraag, voorzitter, de Roosendaalse Lijst was toch overtuigd dat 
ontsluiting Tolberg een topprioriteit moest gaan worden.  
 
De VOORZITTER: Meneer De Regt. 
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De heer DE REGT: Dat is een verkeerde conclusie, wij vonden dat het bij de lijst van de 17 moest 
maar niet dat het de topprioriteit is van alle lijsten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: O, dus u gaat al terugkrabbelen. Oké.  
 
De VOORZITTER: Dat is een conclusie geen vraag. De heer Van den Beemt nog een vraag of 
interruptie? Nee? Nee? De heer De Regt gaat u verder. 
 
De heer DE REGT: Even kijken we waren bij de voorstellen van de VLP, het overboeken van de 
reserves en voorzieningen die geen nut meer hebben naar de Mobiliteitsreserve vinden we een heel 
goed voorstel, dus ik denk dat u daar ons wel in kunt vinden. U stelde ook nog de vraag over de 
ledlampen. Nou in eerste instantie is die bij ons alleen bedoeld voor de buitensport accommodaties 
want juist die verenigingen verliezen de ekotaks subsidies en dan praat je toch over 3.000-4.000 euro 
op jaarbasis. Binnensport accommodaties die betalen vaak een huurbedrag voor die ruimte en die 
betalen niet hun eigen stroomrekening. Dus wij willen het voorlopig beperken tot de buitensport 
accommodaties en mocht het college geld over hebben ook voor de binnensport nou dat is natuurlijk 
altijd welkom. Het openbare gebied, de openbare verlichting vroeg u ook nog. Volgens mij komt er 
binnenkort een aanbestedingstraject voor nieuwe openbare verlichting, dus wellicht dat daar iets in 
meegedaan kan worden. Maar daar kan de wethouder, denk ik, beter zelf op antwoorden. Bijdrage 
van de VVD een heel positief verhaal en met name ook inderdaad dat we de Kadernota nu terugzien 
in de Begroting. De uitspraak dat het nog niet rechts genoeg is die delen we niet. De herindeling, wij 
zijn absoluut een tegenstander van herindeling, maar wij hebben die vraag gesteld omdat natuurlijk de 
discussie met de Commissie-Huijbregts nu gaande is, vanuit de Provincie is ook de vraag aan het 
college gesteld van hoe zitten jullie in een herindeling. Dus vandaar mijn vraag van hoe zit het college 
er in. Dus niet meer en niet minder. Partij van de Arbeid, ja die 250.000 euro voor de bibliotheek het 
zat inderdaad zo in de Kadernota dus vooralsnog houden wij de Kadernota aan. Wij hebben die als 
Roosendaalse Lijst ook met ons volle verstand gesteund. Statushouders, vluchtelingen ook door heel 
veel partijen verteld, iets over gezegd, communicatie heel belangrijk dat gaf met name meneer Yap 
aan dus dat kunnen wij alleen maar onderschrijven. De Nieuwe Democraten die gaan zelf met een jip- 
en-janneke Begroting komen misschien is het goed dat het college voor de heer Schijvenaars met jip- 
en-janneke Begroting komt, dan snapt hij het misschien iets beter, want hij trekt continu verkeerde 
conclusies, dus misschien is het dan voor hem een beetje op een te hoog niveau. 
 
De VOORZITTER: Ja, ik denk dat de heer De Regt begrepen heeft dat dit een reactie losmaakt bij de 
heer Schijvenaars, dus ga uw gang meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Welke? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, als ik daarmee moet beginnen dan… Bijvoorbeeld de vragen die u stelde die 
schriftelijk beantwoord zijn dat, daarin trok u een aantal verkeerde conclusies dus, maar daar gaat het 
niet om.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, als de Roosendaalse Lijst de grote broek aantrekt en ze 
willen in debat en ze komen met beschuldigingen dan ook komen met concretisering daarvan of u 
trekt het gewoon terug of u komt met voorbeelden. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Meneer Schijvenaars u weet als geen ander dat u continu woorden bij ons in de 
mond probeert te leggen die we niet uitgesproken hebben of zo niet bedoeld hebben dat probeer ik 
ermee te zeggen.  
 
De VOORZITTER: Hele korte, heer Schijvenaars. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dus u doet een beschuldiging, u heeft geen voorbeelden u vindt alleen 
maar dat u gewoon blijkbaar het debat niet aandurft. Waarom? 
 
De heer DE REGT: Ik heb net een reactie gegeven meneer Schijvenaars en anders sta ik hier 
misschien om 24.00 uur nog met voorbeelden. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt, gaat u verder. 
 
De heer DE REGT: Even kijken, GroenLinks met het duurzaamheidsverhaal daar kunnen wij ons 
volledig in vinden. Wij zijn ook blij dat ze mee willen denken over de ledverlichting en de 
zonnepanelen ook dat vinden wij een goede suggestie. Investeringen in de jeugdzorg vanuit de 
Reserve Sociaal Domein ook daar kunt u ons wellicht vinden. Dan de Lijst Verhoeven, 
Bestemmingsreserve burgerparticipatie volgens mij zit dat al in het budget voor vitale wijken en 
dorpen, maar dat mag ik kwijt zijn. En amendement over citymarketing het klinkt leuk maar volgens mij 
zit dat, komt dat uit het Binnenstadsfonds gefinancierd worden. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer De Regt. Dat waren de tweede termijnen van u zijde. Herstel 
ik, de heer Van den Beemt van de VVD heeft nog een interruptie voor de heer De Regt. Ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was daarstraks vergeten nog iets te vragen 
over de ledverlichting voor de buitensport accommodaties. De VVD vindt het ontzettend goed plan en 
we willen het heel graag steunen en wordt u daar nou ook zo blij van dat is dan de vraag. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, iedereen die onze voorstellen steunt daar zijn we blij mee, dus ook met uw 
steun.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt dat was uw tweede termijn. Dan nu echt, dit was de 
laatste tweede termijn. Er resteren nog twee onderdelen vanavond, ik wil, ik wil een voorstel doen en 
kijken of u het daarmee eens bent, want we kunnen het zo laat maken als we zelf willen. Er resteert 
nog de beantwoording van het college op de vragen die gesteld zijn in tweede termijn. Bij het, sowieso 
het verzoek om het zo kort en bonding mogelijk te houden, allemaal niet alleen mevrouw Schenk. Het 
tweede onderdeel is zoals u dat gevonden heeft in het document voor vanavond het aangeven van 
welke wijzigingsvoorstellen u wilt aanbrengen, of wilt voorstellen. Nou zijn die al redelijk gedetailleerd 
en goed genoemd in de termijnen dus wat mij betreft maar ik leg het aan u voor, dus uw vergadering, 
wat mij betreft mogen we dat overslaan omdat ze al zo genoemd zijn en ze zijn ook gewoon genoteerd 
en ik denk dat ze gewoon ook in die mate gewoon ingebracht kunnen worden op de vergadering van 4 
november. Bent u het met mij eens dat wij de ja het is geen derde termijn maar dat stukje van de 
avond kunnen laten vallen omdat dat eigenlijk al duidelijk is. Ik zie heftig… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik vind het een goede suggestie om deze avond af te sluiten met schriftelijk 
vergaderingen, dan nodig wel alle fracties uit daar nog even schriftelijk te laten weten welke moties zij 
concreet overwegen om in te gaan dienen.  
 
De VOORZITTER: Dat er nog heel wat uitgewisseld wordt tussen nu en 4 november denk ik al ware 
het maar om zoveel mogelijk partijen onder moties en amendementen te krijgen dus ik denk dat dat 
schriftelijke deel sowieso gaat komen en dat is ook alleen maar goed denk ik. Ik zie de heer Brouwers 
nog met een opmerking? Ja. 
 
De heer BROUWERS: Ja, voorzitter, wij zijn een voorstander om gewoon volgens de regels alles uit te 
voeren, dus ook de laatste termijn. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we die termijn gewoon doen, dus eerste de... Herstel. Inderdaad het is 
niet als één raadslid dat vindt dan moeten wij, we moeten een quorum hebben, dus we moeten bij 
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meerderheid van de raad laten we dan gewoon even stemmen dan weten we of daar een voorkeur 
voor is of geen voorkeur voor is. Mag ik de handen zien om het toch die laatste derde termijn te 
houden vanavond. Dat is alleen de VLP. Dus dan is bij deze is dat verzoek afgewezen. Dan resteert 
nog maar één onderdeel en dat is de beantwoording van het college. En ja nogmaals zo kort en 
bondig mogelijk. De heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Ik zal even snel wat nalopen, de vragen van het CDA. Even 
over die subsidieregeling. Ik heb gezegd meer verpakt in het verhaal met de woningcorporatie zijn we 
de aanpak van statushouders, heel de problematiek en natuurlijk inclusief alles kijken, rijkswege, 
subsidies natuurlijk. Zijn we er bekend mee, wordt het ingepast, gaat dat mogelijkheid bieden dan 
zullen we dat niet nalaten. De vraag die is interessant zijn er concrete bouwplannen voor op 
Stadsoevers? Jazeker, punt waar het nog even om gaat u weet er komt nog een grondexploitatie ter 
vaststelling naar u raad, voorzitter, plus ook de visie op Stadsoevers die wij gepresenteerd hebben 
voor de zomer. Die moet eerst ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Daarna na die 
vaststelling dan kunnen we concreet die voorstellen die we hebben, die kunnen we dan ook in praktijk 
brengen. Een voorstel bijvoorbeeld concreet voorstel wat er ligt daar heeft de VLP naar gevraagd is 
de bebouwing van een deel van de Wipwei, daar liggen al voorstellen daar kunnen we al en zelfs, zelf 
nu zijn we aan het kijken als eind van het jaar de grondexploitatie wordt vastgesteld door de raad 
maken we al een planning, planning zodanig dat we nu al kijken welke consequenties het heeft voor 
evenementen namelijk de Draai van de Kaai en de kermis, zeker met het bestuur van de Draai van de 
Kaai hebben we al een aantal malen gesproken of dat mogelijk is. Als je kijkt naar de planning, de 
meest versnelde planning zouden de bouwactiviteiten kunnen starten vlak voor de zomer maar we 
hebben nog gekeken, begin dan na de kermis dan kunnen beide evenementen hebben nog een stukje 
ruimte om daar wat mee te doen. Van belang is natuurlijk wel de kaders die belangrijk zijn bij de 
grondexploitatie en de visie nog vast te stellen door de raad, dat is echt van groot belang. VLP nog 
inderdaad. Ik heb het even opgezocht, ik denk, op bladzijde 30 van de begroting die 470.000 euro op 
vastgoed daar gaat het inderdaad over dat is een samenraapsel van wat al eerder geconstateerd is 
van wat wij in het beheer van sommige panden vastgoed van de gemeente u kunt dat terugzien in 
jaarrekeningen en eerdere bestuursrapportages daar werden veel achteraf veel nadelen in 
goedgemaakt, omdat een Begroting dan op sommige panden, op een aantal panden de 
exploitatielasten niet waren begroot. Hebben we bij elkaar geveegd en gezegd dat moeten we 
oplossen. U kunt ook zien dat oplossing om geen beslag te laten doen op de Begroting dat we gezegd 
hebben dat is ons hele vastgoedsysteem dat wij er ook voor moeten zorgen u ziet dat ook in de 
voordelen aan het onttrekken van de reserve andere maatregelen dat dat tekort dat we dan doordat 
we goed begroot hebben de lasten dat we die ook goed maken zonder een aanslag te doen op de 
begroting. Vrijgevallen reserves, ja het betreft twee reserves moet ik even voorzichtig mee zijn klinkt 
logisch. U ziet ook geen onttrekking gepland voor de komende jaren dan zou je kunnen zeggen die 
kunnen vrijvallen, het zit even in het domein van de burgemeester. Staat u mij toe dat wij nog even 
binnen het college de burgemeester vragen van doe je er nog wat mee, iets dergelijks. Maar goed dat 
gaan we horen. Dan even de VOD, ik zat eventjes toch in twijfel met die samenwerkingsverbanden ik 
heb speciaal de WVS, want dat is bekend. Ik moet het nazoeken, want ik kan mij geen 
samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen bedenken of ik mis er één die tekorten 
veroorzaken of die tekorten hebben, die volgens mij zijn er die gewoon niet. Dus, dus dan is het 
misschien ook een theoretische vraag hoe ga je er dan mee om. Hebben wij visie, dat is wel 
interessant natuurlijk op, want ik begrijp waar u op doelt we hebben natuurlijk de vorming van reserves 
en ook onttrekken van reserves hebben we gepland in deze bestuursperiode dan is het natuurlijk en 
zo vertel ik maar op enig moment interessant te kijken van, ja maar die reserves dat geldt voor de 
Risicoreserves Sociaal Domein, dat geldt voor het Binnenstadsfonds, dat geldt voor een aantal dingen 
van, komen die tot uitgaven binnen die periode kan je zien of er misschien meer geld bij moet of dat er 
wat geld overblijft. Op dit moment als u me vraagt heb je daar al een visie op. Nee, dat hebben we 
niet. Moet er die op enig moment komen in de bestuursperiode? Jazeker. En tot slot, ja inderdaad de 
Jaarrekening 7,5 ton tekort. We zien al vanuit de circulaire 2015 een voordeel zit van 3,5 dus dat 
tekort gaat daar teruglopen. We zien wat maatregelen, ontwikkelingen erg belangrijk is ontwikkeling op 
sociaal domein 2015, zitten we toch nog enerzijds negatief, we zien hoe gaat het dan met de 
jeugdzorg. Collega Polderman waarschuwt ook vaak van let op misschien valt er nog wat binnen wat 
verder tekort kan veroorzaken, maar het zou heel goed net zo goed signalen dat het ook de andere 
kant op kan vallen. Dus als u het mij vraagt en dat is ja u vraagt mijn voorspellend vermogen dan, dan 
misschien sla ik dan de plank mis, maar het zou best wel eens kunnen dat wij in dit jaar in ieder geval 
dit tekort gaan goedmaken. 
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De VOORZITTER: Interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Wethouder Polderman die gaf in zijn termijn aan dat 
hij in kader van het sociaal domein binnen de Rijksbudgetten zal blijven en geen beroep hoeft te doen 
op de Risicoreserve Sociaal Domein. Ik neem aan dat dat een collegestandpunt is. U bent de 
wethouder van financiën hoe kijkt u aan tegen de opmerking van uw collega en verwacht u zelf ook 
dat er zeker voor wat 2016 betreft die risicoreserve niet benut gaat worden. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ik weet niet of de collega Polderman dat zo scherp bedoeld heeft. Maar laat ik 
zeggen dan ben ik altijd als wethouder financiën nog een tikkeltje voorzichtiger dan mijn collega’s. 
Want dan denk ik eerst zien dan geloven. Want we zien wel degelijk dat wij als je kijkt in de Begroting 
dan hebben wij nog steeds niet een voldoende maatregelen met name jeugdzorg of andere domein 
om daar binnen de Rijksbegroting, we moeten nog flink werken aan maatregelen om daarbinnen te 
blijven. En zolang ik niet overtuigd ben van het feit dat we er ook gewoon binnen blijven, denk ik, van 
doe maar even rustig aan. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus ik kan maar beter de wethouder financiën geloven dan de vak 
wethouder van het sociale domein. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, daar geef ik geen antwoord op, dat slaat gewoon nergens op, maar goed. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar ja. Voorzitter, als wij de Risicoreserve Sociaal Domein die moet 
toegroeien naar 10 miljoen euro, als de wethouder van het sociaal domein zelf zegt ik heb dat in ieder 
geval het komende jaar niet nodig en u wilt dan wat voorzichtiger acteren terwijl we aan de andere 
kant heel veel geld nodig hebben voor ander kerntaken, de voorbeelden zijn u bekend. Dan vraag ik 
dus wel aan het college wat wilt u dan gaan doen met die eventuele Risicoreserve Sociaal Domein. 
Blijft dat dan in de portefeuille om de SP-fractie te pleasen, wordt het dan straks als meevaller weer 
geboekt zoals Kees Jongmans bij de vorige bestuursperiode zwaar heeft moeten sparen en het 
volgende college daar weer mee aan de slag kan gaan. Hoe zit het nu. 
 
De heer THEUNIS: Volgens mij heb ik net geantwoord.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus als het moeilijk wordt dan krijgen we geen antwoorden meer. 
 
De VOORZITTER: Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen beantwoording, meneer Schijvenaars. Dan 
nu de heer Verbraak, ga uw gang.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, richting de heer Yap, Partij van de Arbeid, OZB ondernemers 
Rijswijk, u brengt het in ieder geval als een interessant idee. Ik ga dat bekijken, onderzoeken, ik kan 
daar op dit moment niet zo heel veel over zeggen. Maar in ieder geval bedankt voor de tip en het 
meedenken. Ik wijs u nog even aangaande uw opmerkingen over de bibliotheek op vraag 43 van onze 
beantwoording. Daar staat een zinsnede met betrekking tot de bezuiniging bibliotheek. Voorzitter, 
richting de heer Raggers D66, is er bezuinigd op onderwijshuisvesting? Ja. Het Rijk heeft landelijk 256 
miljoen bezuinigd op onderwijs huisvesting omdat het niet uitgegeven werd, dus dat is naar beneden 
bijgesteld. Wij hebben wel van het bureau dat op dit moment met de doordecentralisatie bezig is een 
compliment gekregen dat wij onze onderwijshuisvesting dus aangaande de gebouwen in Roosendaal 
heel goed op orde hebben. Ik weet niet of u bij die avond was en daar wilt u, uw collega was erbij dat 
klopt. Daar heeft hij dat in ieder geval nog een keer gemeld. Voorzitter, goed om te horen dat D66 ook 
vertrouwen heeft in hetgeen we op dit moment op cultuurgebied aan het doen zijn en dat is echt heel 
veel. En dat gaan we samen heel goed oppakken. Richting de Vrije Liberale Partij goed te horen dat 
we in ieder geval weten hoe het zit met die 417.000 euro aangaande 2015 u zegt zit er dat dan voor 
2016 niet in. Nee, dat zit in dat impulsbudget, dus, dus  de gelden voor starterscentrum, Care 
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Innovation center, acquisitie die zitten in die impulsbudgetten waar wij morgen over gaan spreken. 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak u heeft nog, u heeft volgens mij sowieso een interruptie en dan 
heeft u nog een vraag over OZB van de PvdA te beantwoorden. De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is toch vreemd, voorzitter, als wij in 2015 een 
budget hebben van 417.000 euro en u zegt in 2016 zit er dat niet in omdat het nog in de analyse in de 
Begroting moet er blijken dat daar een minder budget van 400.000 euro zou zitten. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, dat is uw opvatting. 
 
De heer BROUWERS: Dat is toch geen antwoord? 
 
De VOORZITTER: De wethouder wil geen ander antwoord nog geven meneer Brouwers, dus u zult 
het ermee moeten doen, vrees ik. Het is niet anders. OZB nog? De heer Verbraak de vraag die ik net 
toevoegde, OZB. 
 
De heer VERBRAAK: Mee begonnen… 
 
De VOORZITTER: O? Ja? Dan hebben wij dat gemist, excuus. De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Van den Nieuwenhof die vraagt mij naar mijn 
voorspellend vermogen en dat is lastig want ze vraagt naar hoe zit dat met die Klijnsma-gelden, dat 
zijn eenmalige gelden, daar moeten we iedere keer dus of ze met 2016 weer opnieuw gewoon wat 
reparatie gaat doen, want dat waren die gelden daarvoor speciaal bestemd. Dat weet ik niet, ik hoop 
dat wel, want het is regelmatig een aantal jaren is toch gewoon steeds komt dat geld en dan maken 
wij daar dankbaar gebruik van. Dus, ik hoop dat dat ja dat is lastig beleid te maken op eenmalige 
gelden, dus ik hoop dat dat een structureel potje wordt, maar dat weet ik nog niet zeker en dat is af te 
wachten. Maar in ieder geval is het wel zo dat we gewoon voor 2016 vanuit de gelden die er waren 
150.000 euro nog vrij gaan maken met de verdeling als volgt, voor Stichting Paul 70.000, voor 
Stichting Leergeld 50.000 en voor het Cultuurfonds 30.000 en we werken er op we drukken er op dat 
die met name ook gezamenlijk optrekken. Kijk dat werken met die intermediairs dat bevalt uitstekend 
dus wat dat betreft is dat een goede methode om dat geld daar te krijgen waar het hoort te landen, 
namelijk bij kinderen die gewoon mee moeten doen in onze samenleving. Maar ik hoop dat dat ja wat 
meer structureel wordt maar dat ligt een niveau hoger zullen we maar zeggen. Dan zijn er 
verschillende fracties die vragen naar van ja hoe zit dat nou met dat investeren in dat voorliggende 
veld en hoe zit dat nou met je risicoreserve. We hebben bij de Kadernota eigenlijk de slag gemaakt 
dat we afhankelijk dat risicoreserve natuurlijk beschikbaar hadden als het echt uit de hand zou lopen 
als ergens de gaten zouden vallen. En langzamerhand zien we dat dat gewoon eigenlijk toch wel 
redelijk meevalt, de opdracht is ook steeds geweest van dat was tweeledig. De opdracht is altijd 
enerzijds geweest doe het binnen Rijksbudget en anderzijds hou een risicoreserve aan zodat je 
gewoon de dingen als ze verkeerd lopen toch gewoon bij kunt sturen. Maar gaandeweg de rit zie je 
dat eigenlijk het redelijk lukt om alles binnen Rijksbudget te houden en hebben we met name tijdens 
de Kadernota behandeling gezegd gebruik dat budget ook om innovatie mogelijk te maken, zodat die 
beweging naar voren, die we met z’n allen willen ,zodat in ieder geval die ook gemaakt kan worden. 
En wat dat betreft uw vragen, en verschillende fracties doen dat gebruik dat nou ook eens inderdaad 
wat betreft dan ondersteuning van ons beleid zoals we dat gaan doen. Want wij moeten die slag naar 
voren gaan maken en daar zijn budgetten voor mogelijk en wat dat betreft, denk ik, dat als u vraagt 
naar concretisering op het gebied van jeugdprofessionals vraagt GroenLinks dat en ook anderen 
vragen dat, dat zijn dingen die wel degelijk mogelijk moeten worden gemaakt. En dan zeg ik dat in 
2016 ook het jaar is om daar een goed begin mee te maken. Dan wordt dat verhaal van het sociaal 
domein ook meer een positief verhaal wat we kunnen gaan doen en dat is zeker in deze tijd van 
waarin we toch langzamerhand wat positievere geluiden moeten zijn en niet alleen maar moeten 
somberen en bezuinigen is dat een goede zet. Dus dat gaan wij zeker doen en ik denk dat het goed is 
dat wij daar met elkaar over praten als we het over die Veranderagenda gaan hebben, want dan 
zullen we dat ook nog behandelen en dan hoop ik met u daar over van gedachten te wisselen. Dan 
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vraagt meneer De Regt nog van hoe zit dat met dat Steunfonds voor de Huisuitzettingen gaan de 
corporaties daarin meedoen, wel degelijk die hebben daar ook een inzet. Dat moet zich landen en 
vertalen concreet in de prestatie afspraken die we op het moment aan het maken zijn met de 
corporaties dat ze gewoon de huisuitzettingen verminderen en wij hebben daar een budget voor maar 
zij moeten daar natuurlijk ook inzet op plegen. 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van meneer Yap van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Op dit punt over dat Steunfonds, de PvdA heeft nog totaal geen idee wat dat dan 
precies inhoudt. Er wordt 50.000 euro voor uitgetrokken maar concreet voor wat, u zegt om 
huisuitzettingen te voorkomen en er worden dan prestatieafspraken gemaakt met Allee Wonen maar 
concreet waar gaat dat geld dan naartoe? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Dat geld, naar te zorgen dat wij eerder bij de mensen op de stoep staan als er 
gewoon een huurachterstand is en die inzet moet dus samen met Allee Wonen gezet, dus niet 
wachten tot het gewoon zodanig opgelopen is dat er een huisuitzetting dreigt maar gewoon eerder, 
mensen helpen met budgettering, zorgen dat ze gewoon in hun huis kunnen blijven wonen.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Zeker, voorzitter, dank u wel, voor de uitleg. Maar dan past dat toch gewoon bij de 
maatregelen die wij al hebben in het kader van u noemt het al eerder het sociaal domein, het 
voorliggend veld noem maar op.  
  
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Terecht dat u dat opmerkt dit is in die zin gewoon een voortzetting gewoon 
waar we in de lijn mee bezig waren. Alleen we concluderen dat we geld tekort hebben om dat te doen 
en we hebben daar geld voor vrij gemaakt om dat specifiek op dat punt in te zetten, maar in die zin is 
het gewoon niets nieuws alleen tot nu toe bleek het te weinig want de huisuitzettingen die stijgen 
alsmaar en onze doel is en die afspraak wel maken, dat moet naar beneden. En daar hebben wij een 
budget voor vrijgemaakt om dat mogelijk te maken.  
 
De VOORZITTER: Gaat u verder. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dan was er een opmerking van meneer De Regt die zei en dat 
sluit aan op mijn verhaaltje hiervoor, die zegt van schiet nou de wethouder tekort want er wordt 
opgeroepen om meer inzet te besteden om zeg maar de investeren in dat voorliggende veld. Wat is 
dat dan was zijn reactie op de bijdrage van GroenLinks of van de SP-fractie. En ik denk dat dat 
inderdaad opgevat moet worden in de zin zoals ik net heb verteld we moeten zeggen we moeten 
proberen die innovatieslag te maken met elkaar. Dus het is niet dat ik zeg van wij schieten tekort, 
maar wij moeten nu gewoon die steek dieper doen en wij kunnen dat gezien ook de financiële situatie 
die zich langzamerhand ook ontwikkelt. 
 
De VOORZITTER: Ik mis nog één antwoord. Misschien heb ik dat gemist maar de SP heeft nog een 
vraag gesteld van wat de rol van de raad gaat zijn omtrent vluchtelingen. Kunt u daar antwoord op 
geven? 
 
De heer POLDERMAN: Omtrent vluchtelingen. Ja, ik denk dat het heel goed is dat bijna alle fracties 
aandacht voor dit punt hebben gevraagd. Ik denk dat we zeker een keer een themabijeenkomst 
moeten gaan houden, zodat wij weten van hoe we daar de samenleving moeten bij betrekken. Want 
het is dus niet een zaak dat wij alleen in deze zaal moeten bespreken, maar wij moeten die discussie 
met elkaar aangaan. En ik betrek graag de raad erbij om daar die slag over te maken, want het is 
inderdaad zoals ik in eerste termijn heb uitgelegd meer dan alleen maar huisvesting, maar er komt 
natuurlijk veel meer op af. En het is, denk ik, goed om daar een keer apart een bijeenkomst over te 
organiseren. Dat zou mijn voorstel zijn. 
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De VOORZITTER: Oké, dat was wat mij betreft de vragen. Dan gaan wij door met wethouder Lok. 
Wethouder Lok, ga uw gang. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. In mijn lijstje had ik maar één vraag en ik hoop niet dat u er 
nog meer hebt, want dan ben ik ze vergeten, maar dat zal niet gebeuren. Over het Parkeerplan 
wanneer dat beschikbaar is, wij gaan ervan uit dat dat nog voor het einde van het jaar is. Maar ik moet 
er wel bij zeggen, wij zijn wel een beetje afhankelijk van de ondernemers die zijn hun mind nu aan het 
opmaken sinds de presentatie een paar weken terug over ja waar hun voorkeur naar uitgaat zal ik 
maar zeggen. Er waren, er was een bijeenkomst waar er pak hem beet 50 ondernemers waren en 50, 
25 waren dan voorstander om het eerste uur gratis te doen, maar 25 anderen zeiden nee dat moet je 
natuurlijk nooit het eerste uur doen, je moet juist het tweede uur doen. En dan wordt het een beetje 
lastig, dus die ondernemers gaan ook gezamenlijk een beetje een mind opmaken wat nou in hun ogen 
de beste oplossing zou zijn. En dan hoeft het helemaal niet over gratis te gaan maar het kan ook over 
alles gaan, maar ik ga ervan uit dat het voor het eind van het jaar geregeld zou moeten kunnen zijn en 
dat u hier een Parkeerplan heeft. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ik heb toch nog één vraagje misschien dat het nog wat verdere toelichting nodig 
heeft maar van de VLP is nog een vraag gesteld fietsers over een nieuw tapijt in de binnenstad. En de 
VLP is aan het woord.  
 
De heer BROUWERS: Plus, voorzitter, de inkomsten.  
 
De heer LOK: Ja, volgens mij staat in de antwoorden haarfijn uitgelegd hoe dat zit met die inkomsten 
dus daar heb ik niet aan toe te voegen wat dat aangaat. Ik heb in mijn eerste termijn aangegeven dat 
je van Oost naar West over de nieuwe Centrumring, de nieuwe Centrumring, De Markt want daar was 
de fietsstalling immers en de Torenstraat kunt rijden, volgens mij liggen daar geen nieuwe 
straatstenen, noch althans op de Centrumring maar die komt nog. En van Noord naar Zuid kun je over 
de HGD-straat, Stationsstraat en ook over de nieuwe Centrumring en daar liggen ook geen nieuwe 
straatstenen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Dat waren de vragen. Dan wethouder Schenk. Ik heb 
één vraag staan, ik hoop u ook. Ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK: Bedankt, voorzitter, maar dan heeft u bij mij niet goed geteld ik tel er drie, maar ik 
zal kort reageren. Eerste reactie wil ik geven op de vraag van D66 waarom die 2 ton niet al in de 
Programmabegroting was opgenomen. Ja, dan zou je dat ook kunnen vragen voor andere budgetten. 
We hebben natuurlijk in het verleden op meerdere domeinen bezuinigd, denk bijvoorbeeld aan het 
verenigingsleven ook die 250.000 euro is op deze manier meegenomen. De toezegging waar de 
Roosendaalse Lijst nog naar heeft gevraagd in verband met de omvormingen wat er nog extra nodig 
is, die zal ik op korte termijn doen toekomen. En de laatste dat betreft de aanbesteding van de 
openbare verlichting. Het klopt dat de aanbesteding nu loopt voor de komende vijf jaar daarin zit wel 
de afronding van de ledverlichting in het buitengebied. En ik zal ook op korte termijn laten weten wat 
de consequenties zouden zijn om verandering in, meer toestaan van ledverlichting wat de 
consequenties voor het bestek heeft. Daar kom ik op terug. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk. Dat waren de beantwoordingen van de vragen die 
nog gesteld waren in tweede termijn door u raad door het college.  
 
3. Sluiting 
De VOORZITTER: Omdat wij het nog een keer opsommen van de wijzigingsvoorstellen niet gaan 
doen zijn wij aan het einde gekomen van deze beraadslagingen en wens ik u allen een prettige avond.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 5 november 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


