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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 15 oktober 2015  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-categorie 
a. Raadsvoorstel 41 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene Verordening 
    Ondergrondse Infrastructuren. 
 
6. B-categorie 
a. Interpellatie Nieuwe Democraten, de PvdA, GroenLinks, VLP en Partij Verhoeven inzake 
    verdeeld standpunt college B&W inzake Economisch Actieplan 
 
7. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

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

Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), C.F.G.R. 
Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP) 

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons 

(VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), 

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

M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. 

van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), 

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

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

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

 

Afwezig: H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), J.F.A. Heeren (VLP), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten)  

 
1. Opening   

De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur en u weet we hebben kleine tijdsblokken. De 

raadsvergadering is geopend en ik stel het zeer op prijs als u allemaal gaat zitten. In de openingssfeer 

meld ik voor vanavond afwezig de leden Fronczek, Van Gestel, Heeren en Beesems en de heer Mol van 

de fractie van het CDA komt wat later. En de heer Matthijssen komt ook later? Komt ook later. En meneer 
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Breedveld komt ook later. Ja, maar waarom komen ze nou niet op tijd? Dat, wij zijn toch ook op tijd. Ja. 

Goed, het zij zo. Dat voor wat betreft de aan-, afwezigheid. 

 
2. Vaststellen raadsagenda  
De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsagenda, agendapunt 2. Kunt u instemmen met het 
raadsdeel voor vanavond of wil één uwer daarover nog het woord of zullen we het zo gaan doen? 
Vorige week al een beetje afgesproken overigens. Ja? Akkoord. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 15 oktober 2015 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 3 en dat is het vaststellen van de besluitenlijst van 
u vergadering van 15, 15 oktober. Er zijn bij het secretariaat geen wijzigingsvoorstellen 
binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u dan conform bent met de besluitenlijst? Dat is het geval.    
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.   
 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: 4.a. Lijst van aan u raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen met de 
afhandeling van die brieven zoals is voorgesteld. Dat is het geval. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. 
Dan ga ik even kijken naar wat er ligt. Ik kijk eerst naar het beleidsterrein bestuur, de fractie van de 
Nieuwe Democraten, de eerste, het eerste onderwerp is vermindering vierkante meters kantoorruimte. 
De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Wij snappen niet waarom de wethouder geen 
antwoord kan geven op de vraag wat de effecten zullen zijn van herontwikkeling van het EKP-gebouw. 
Het antwoord “ja we hebben geen besluit genomen”, ja daar gaat het nu niet over. Het gaat er over 
dat als je daarvoor gaat kiezen voldoe je dan nog steeds volgens de opvatting van het college aan die, 
aan die duurzame verstedelijking. Dat is de vraag. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, impliciet is dat ook in vraag 1 aangegeven dat we de ladder dat we 
die in ieder geval gebruiken. Ja en bij vraag 2, het is niet anders, die keuze is er niet gemaakt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus dan mag ik constateren dat er dus voldaan wordt te allen tijde aan 
datgene wat wethouder Verbraak namens het college afgesproken in het kader van die 
verstedelijking? 
 
De VOORZITTER: Nee wat u moet constateren is dat dit de antwoorden zijn. Dat is wat mag 
constateren. Wij gaan naar u tweede vraag inzake opvang vluchtelingen. De heer Schijvenaars, 
opvang vluchtelingen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, dank u wel. Prettig te lezen en dank aan het college dat in ieder geval 
nu in ieder geval even de feiten op een rijtje zijn gezet, dat is buitengewoon goed voor iedereen die 
daar een opvatting over heeft. Het college geeft aan dat zij in het kader van communicatie met een 
aantal partijen zullen gaan samenwerken. Maar ik mis daarin de gemeenteraad zelf. En ik wil toch het 
college meegeven dat het denk ik goed is ook de gemeenteraad betrokken is bij de communicatie 
over deze problematiek, want het is wel iets voor ons allemaal. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Nou dat is gisteren eigenlijk ook al gewisseld en het spreekt eigenlijk vanzelf 
dat we de gemeenteraad erbij betrekken. 
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De VOORZITTER: Waarvan akte. De beleidsterreinen omgeving, ik blijf nog even bij de fractie van de 
Nieuwe Democraten inzake kappen bomen op de Elandberg. Meneer Schijvenaars, aanvullende 
vraag? Niet het geval. Oké, dan de fractie van de Partij van de Arbeid inzake Susan Rose de 
vrouwenopvang. Mevrouw Derks geen nadere vragen? Dan zijn die vragen, de beantwoording 
afgewikkeld. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan vervolgens agendapunt 4.c, de actielijst daar op- of aanmerkingen over op dit 
moment, niemand? De motielijst, op- of aanmerkingen? Nee. Akkoord.  
 
5. A-categorie 
a. Raadsvoorstel 41 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren. 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 5 dat is een raadsvoorstel bij hamerslag en dat 
handelt over het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren. Heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring voordat wij hierover 
gaan stemmen? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel? Daar heeft u met 
z’n allen voor gestemd. Bij unanimiteit aanvaard.  
 
6. B-categorie 
a. Interpellatie Nieuwe Democraten, de PvdA, GroenLinks, VLP en Partij Verhoeven inzake 
verdeeld standpunt college B&W inzake Economisch Actieplan 
De VOORZITTER: Dan de B-categorie. De bespreekonderwerpen, 6.a de interpellatie van de Nieuwe 
Democraten, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, VLP, Partij Verhoeven inzake het collegestandpunt, 
het verdeelde collegestandpunt inzake het Economisch Actieplan. Vorige week is de interpellatie door 
u raad al toegelaten, voor nu staat dat die dan ingediend moet worden en ik neem aan dat de heer 
Schijvenaars dat doet namens ook de andere indieners dat dat voor de indiening in uw persoon 
verenigd is. Ga uw gang.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Het is inderdaad ook zo afgesproken namens de 
mede-interpellanten. Allereerst dank aan de gemeenteraad voor het toelaten van dit interpellatiedebat. 
Het heeft wat langer geduurd maar uiteindelijk hebben we het dan toch vanavond. Voorzitter, 
allereerst dank voor uw brief van 29 september. En toch willen wij u namens of volgens de 
Gemeentewet nog even wijzen op de volgende informatie inzake eenheid van bestuur. Vanuit de 
opdracht de eenheid van het college beleid te bevorderen kan de burgemeester met 
beleidsportefeuilles van wethouders zich bemoeien. Tot het bevorderen van eenheid van beleid 
behoort ook het voorkomen dan wel oplossen van meningsverschillen binnen het college. Het is in lijn 
met de voorzittersrol om bij meningsverschillen binnen het college te zoeken naar overbrugging van 
de verschillen of het zoeken naar een compromis. In het uiterste geval kan de burgemeester een 
eigen voorstel aanleveren. De Gemeentewet gaat uit van collegiaal bestuur door het college. Het 
college is het bevoegde orgaan en besluiten zijn collegebesluiten. Wethouders kunnen niet zelfstandig 
besluiten nemen. De leden van het college zijn medeverantwoordelijk voor genomen besluiten. De 
collegialiteit van bestuur komt met name tot uitdrukking in een verantwoordingsplicht artikel 169 eerste 
lid Gemeentewet voor de liefhebbers en de verantwoording betreft het door het college als zodanig 
gevoerde bestuur. De verantwoordingsplicht is een plicht van het college als geheel en van zijn 
afzonderlijke leden. Ook de burgemeester is als collegelid voor het door het college gevoerde bestuur 
verantwoording verschuldigd. De uitoefening van de verantwoordingsplicht geschiedt in de 
bestuurspraktijk door de individuele bestuurders. Dat als inleiding. En dan kom ik nu met twee 
groepen vragen, allereerst de procesvragen: 

1. Welke afspraken heeft het college gemaakt over het innemen van minderheidsstandpunten. 
2. Op welke wijze is geprobeerd om de verschillende opvattingen over het Economisch Actieplan 

te overbruggen.  
3. Wat is de reden geweest om bewust in de openbaarheid te brengen dat er een 

minderheidsstandpunt is ingenomen.  
4. Waarom vindt het college dat zij als bestuursorgaan vergeleken kan worden met een 

gemeenteraad als politiek orgaan. 
5. Wat zijn de argumenten van het college dat eenheid van bestuur niet een discussie is terwijl 

hetzelfde college erkent dat verschillen in stembepaling zich niet verhoudt tot eenheid van 
bestuur.  
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6. Wat is de betekenis van een minderheidsstandpunt op het functioneren van collegiaal bestuur. 
7. Waarom geeft het college geen aanvullende informatie over de achterliggende redenen van 

een minderheidsstandpunt. 
8. Als een minderheidsstandpunt wordt ingenomen wat zijn dan de gevolgen voor samenwerking 

met relevante dossiers van andere wethouders en/of met maatschappelijke partners, 
bedrijfsleven en andere overheden. 

En dan tot slot de inhoudelijke vragen.  
1. Waarom is wethouder Polderman tegen het Economisch Actieplan van wethouder Verbraak. 
2. Wat zou er anders moeten in het Economisch Actieplan volgens wethouder Polderman om 

wel te kunnen instemmen. 
3. Zijn de overige wethouders van het Economisch Actieplan voor of hebben zij geen 

overwegende bezwaren om tegen te zijn. 
4. Als wethouder Polderman tegen het Economisch Actieplan is, is hij dan ook tegen de 

Programmabegroting waar geld voor hetzelfde Economisch Actieplan is begroot. 
5. Wat vindt wethouder Verbraak van het minderheidsstandpunt. 
6. Op welke dossiers worden wethouder Polderman en Verbraak geacht collegiaal samen te 

werken in het kader van het Economisch Actieplan. 
7. Hoe zien beide wethouders of hoe kijken beide wethouders aan tegen het gesloten 

bestuursakkoord waar zonder enig voorbehoud de handtekeningen van hun fracties onder 
staan. 

8. (Negen) Vele wethouders zijn ieder binnen de eigen portefeuille bezig met het behouden van 
zoveel mogelijk banen of zelfs er banen bij te krijgen. Op welke wijze vindt er nu collegiale 
afstemming plaats op het meest cruciale onderdeel in het bestuursakkoord van werk, werk en 
werk. 

9. Vraag 10. Op welke wijze heeft de tegenstem van wethouder Polderman op het Economisch 
Actieplan gevolgen voor de integrale aanpak van transformaties binnen het sociale domein. 

10. Vraag 11. Hoe werkt gebonden collectieve collegialiteit in de praktijk bij de uitvoering van het 
Economisch Actieplan, vooral wanneer het zaken betreft die direct raakvlak hebben met de 
portefeuille van wethouder Polderman. 

En dit verzoek is ingediend door de interpellanten, de heer Yap van de Partij van de Arbeid, mevrouw 
Koenraad van GroenLinks, de heer Heeren van de VLP en de heer Verhoeven van de Partij 
Verhoeven en ondergetekende namens de Nieuwe Democraten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. En dan is het interpellatieverzoek nu ingediend. 
We gaan het als volgt doen ik zal die vragen daarop ingaan, dat doe ik even kort nu nadat, nu nadat, 
nu dat het verzoek is ingediend. Daarna is er een volle eerste termijn en een volle tweede termijn dus 
vijf minuten, drie minuten indien gewenst van de zijde van u raad. En onze vicevoorzitter, de heer 
Gabriëls zal nu het voorzitterschap overnemen, zodat ik mij kan concentreren op de inhoud van het, 
van het debat. 
 
De heer GABRIËLS neemt het voorzitterschap over van de heer Niederer. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang, burgemeester. 
 
De heer NIEDERER: Als volgt. In het algemeen zeg ik tegen de interpellanten dat waar u zelf vragen 
definieert als procesvragen en andere vragen definieert als inhoudelijke vragen dat natuurlijk de 
voorzitter van het college op de inhoudelijke vragen niet kan ingaan vanwege het simpele feit dat u 
ons dan, dat u zelf dan doet wat u ons verwijt. Namelijk de beraadslagingen openbaren. U weet 
collegevergaderingen zijn geheim, zijn besloten en al wat daar wordt gezegd inclusief de 
stembepaling, maar daar hebben we het zo over, het blijft voorbehouden in de boezem van het 
college op de bekende dinsdagochtenden. En wat alleen naar buiten komt is het collegebesluit. 
Vervolgens gaat de portefeuillehouder met dan collegebesluit namens het college de discussie aan in 
u raad, Commissie, presentatie aan de pers, met belanghebbenden en andere dingen meer. Maar de 
essentie is van B en W-vergaderingen dat die besloten zijn en blijven. Maar laat mij toch een poging 
wagen om een aantal vragen wel te beantwoorden. U vraagt mij onder andere onder het kopstukje 
procesvragen welke afspraken het college heeft gemaakt over het innemen van 
minderheidsstandpunten. Kijk, toen ik nog in de Tweede Kamer zat hadden we altijd daar een 
afspraak, maar we zijn geen Tweede Kamer dat maakt een heel groot verschil dat over medisch, 
ethische kwesties, over de Tweede Wereldoorlog en over het Koningshuis, drie onderwerpen waarvan 
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de fractie waar ik deel van uitmaakte als je daar echt ’s nachts niet van kunt slapen, je zit daar zeer 
bezwaard in maar dan moet je wel een goed verhaal hebben, dan is het toegelaten dat er een 
minderheidsstandpunt wordt ingenomen. Dat is in het algemeen. Nou hier speelt dat uiteraard niet, wij 
gaan niet over euthanasie of over andere kwesties. Het is slechts, maar dan nog lokaal bestuur, dus 
de algemene lijn is dat je probeert te voorkomen, probeert te verhinderen althans tot een minimum 
beperkt het innemen van minderheidsstandpunten. En op zichzelf is dat helemaal niet erg, een 
minderheidsstandpunt alleen dat moet in de boezem van het college blijven, dus dat is de algemene 
lijn “nee, tenzij”. En dat tenzij is echt een hoge uitzondering op die nee. Nou, dan heb je zo’n 
collegevergadering over het EAP en dan komt er een pallet aan opvattingen langs waardoor je elkaar 
bevraagt, beïnvloedt, kwesties eruit haalt, scherp maakt zodat er een ontzettend goed debat ontstaat. 
Niet alleen over het EAP maar over elk dossier wat we behandelen in het college wat de inhoud 
doorgaans verrijkt waar de portefeuillehouder blij mee is om het stuk nog verder aan te passen dan 
wel iets mee te nemen in de binnenzak voor het debat in u raad, omdat hij ook door collega’s is 
gewezen op kwesties die ook bij u raad kunnen spelen. Dus in zoverre beïnvloed je elkaar, help je 
elkaar om het stuk zo goed als mogelijk te presenteren. Natuurlijk heeft wethouder Polderman niet 
bewust zijn nee-stem in de openbaarheid gebracht, dat is een mag ik het noemen een 
bedrijfsongevalletje geweest. Hij heeft dat uitgelegd en toegelicht wat in de drukte van dat moment dat 
één van de voorlichters hem vroeg van kan dit zo naar buiten, inclusief jouw tegenstem, twee, drie 
dingen tegelijk doen en toen is het er wat bij ingeschoten om daar nog eens even, even tien tellen 
naar te kijken en even ho dit moet ik niet doen. Maar dat antwoord werd gegeven, helemaal niet 
bewust, niet opzettelijk. Integendeel dat kwam pas later toen het stuk, of toen het naar buiten was 
gegaan, maar daar zit niets van enig boos of acollegiaal opzet in. Integendeel, integendeel. Dat maakt 
ook dat die minderheidsstem als sluitstuk van een procedure in het college, de stembepaling niet zo 
vreselijk interessant is, want het collegevoorstel, het collegebesluit is wel het collegebesluit. Dat is nu 
dan bij de grootst mogelijke meerderheid van stemmen genomen, maar het is collegebesluit waaraan 
ook wethouder Polderman voor de volle 100% is gebonden. Heb daarover geen zorg, geen twijfel. Als 
dat anders zou zijn dat had hij z’n ontslag wel ingediend. Want dan kun je dat niet dragen dat besluit 
als dat zo zwaar ligt. Dat is dan de ultieme politieke consequentie, daarvan was en is en zal geen 
sprake zijn. Dus ook wethouder Polderman is ten volle verantwoordelijk voor het collegebesluit zoals 
het is genomen, zij het dan met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen en niet bij unanimiteit. 
Dat ik in mijn brief, geloof ik, van 29 september de vergelijking heb getrokken met ons bestuursorgaan 
en u raad als politiek orgaan zat hem alleen maar in het feit dat ook u raad veel 
meerderheidsbesluiten neemt, maar dat zijn besluiten van de gemeenteraad van Roosendaal. Nou, 
dat is de vergelijking die ik heb getrokken in het college. Dat ook een meerderheidsbesluit in het 
college een vol collegebesluit is en blijft, waaraan iedereen is gehouden. Maar waar er maar één 
woordvoerder is en dat is in dit geval de wethouder Verbraak. De eenheid van bestuur is niet in 
discussie zegt u maar u, maar u, maar het college erkent wel dat verschillen in stembepaling zich niet 
verhouden tot eenheid van bestuur. Nou, het gaat hem niet, het gaat hem niet om het verschil in, in 
stembepaling, ik, dat is niet zo’n hele interessante. Waar de eenheid van bestuur in dit geval onder 
druk kwam te staan was, is omdat die stembepaling in de openbaarheid is gekomen en dat is strijdig 
met de eenheid van bestuur, omdat alleen naar buiten komt het genomen besluit door B en W. Maar 
de eenheid van bestuur is niet in het geding en ook niet concreet bij het EAP in het geding als er geen 
unanimiteit is op een stuk, dus daar zit niet de schending in zo u wilt van de eenheid van bestuur. Ja 
en dan daaruit volgt uw vraag 6. Het antwoord daarop wat is de betekenis van dat 
minderheidsstandpunt op het functioneren van het collegiaal bestuur. De betekenis is nul, want er ligt 
namelijk een collegebesluit. Daar, daar gaat het om en dat collegebesluit wordt door iedereen, ik heb 
het al gezegd, geschraagd. Waarom geeft het college, ja en dat zit in de procesvragen maar die vind 
ik eigenlijk al inhoudelijk, waarom geeft het college geen aanvullende informatie over de 
achterliggende reden van dat minderheidsstandpunt. Nou ja, juist zou dat de eenheid van bestuur 
doorbreken, de beslotenheid van B en W doorbreken. Wat u nou ons verwijt maar dan doet u het 
eigenlijk zelf ook wel een beetje. Dus daar kan ik en wil ik niet, staatsrechtelijk is dat niet correct, op 
ingaan dat blijft in de boezem van B en W. En uw laatste vraag wat betreft het proces als een 
minderheidsstandpunt wordt ingenomen wat zijn dan de gevolgen voor de samenwerking met 
relevante dossiers van andere wethouders en/of met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en 
andere overheden. Die gevolgen zijn nul. Ook weer hier, want er ligt een collegebesluit. Het college 
presenteert u het EAP bij monde van wethouder Verbraak. Ja en dan al uw inhoudelijke vragen de 
één wat meer dan de ander. Ja ik, ik, ik heb ernaar gekeken. Ik snap, ik snap die vragen dat u dat wel, 
dat is wel leuk om even te weten. Maar ga ik u niet vertellen en dat heb ik al gezegd waarom ik dat 
niet doe. En u zult het echt met het EAP moeten doen ook niet straks in de Commissie om ook vragen 
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te stellen aan wethouder Polderman vertel eens hoe ging dat nou toch bij jou in dat, in dat roemruchte 
college. Nee, de woordvoerder is en blijft wethouder Verbraak, zo doen we dat met alle dossiers en er 
is geen enkele aanleiding om dat hier anders te doen. Dit is even mijn eerste reactie op de 
interpellatie. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, burgemeester. Nou, dan gaan we nu over naar het debat in twee 
termijnen zoals gezegd, het bekende stramien vijf plus drie zuivere spreektijd met daar tussenin 
beantwoording van in dit geval de burgemeester. Wie mag ik noteren voor de eerste termijn? Dan heb 
ik er vijf en ik wil graag starten met de heer Hertogh van de VLP. De heer Hertogh ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de wethouders in dit college zijn aangesteld 
door de gemeenteraad. Aangesteld om samen de stad te besturen onder de gemaakte afspraken en 
onder leiding van de meerderheid van de gemeenteraad, dat doen ze collegiaal in eenheid zoals onze 
voorzitter dit zojuist benadrukte. Maar waarom mogen wij wethouder Polderman niet bevragen? Wij 
hebben hem immers toch zelf aangesteld. Niet het college als geheel maar alle wethouders apart. Als 
de raad haar taken als controleur goed uitoefent dan kan het niet anders dan dat wethouder door ons 
individueel ter verantwoording kunnen worden geroepen. Ook waar het gaat om afwijkend stemgedrag 
in het college, transparant en openbaar. Het college van Roosendaal bestaat uit totaal vijf wethouders 
en één burgemeester. Voorzitter, in dit college van B en W zit een principiële wethouder, een 
wethouder die zijn rug recht houdt, wethouder Hugo Polderman. U kan het eens of oneens met hem 
zijn hij toont tenminste dat hij principes heeft als wethouder in dit college. Een man die zegt dat als hij 
vindt dat er een niet toereikend Economisch Actieplan ligt ik stem tegen. Een wethouder die vanuit zijn 
principes en overtuiging niet kan instemmen en zijn standpunten bevecht, dat waarderen we. En dat 
voorzitter, kan volledig op de steun en sympathie van de VLP rekenen. De fractie van de SP zal haar 
wethouder ongetwijfeld steunen en terecht. Als een visiedocument niet de steun krijgt van je 
wethouder die vele kansen heeft om op de achtergrond hieraan te werken en een dergelijk 
visiedocument niet meer kan ombuigen. Die visie valt dan niet te accepteren. De SP is tenminste 
duidelijk, respect voor de wethouder in dit college en de SP. Voorzitter, de VLP had nog een drietal 
vragen maar eigenlijk zijn die min of meer al gesteld, al wil ik er dan nog even iets aan toevoegen bij 
die vragen. Want de eerste vraag ging over het bewust naar buiten brengen. En onze vraag is toch 
eigenlijk nog simpeler. Wie heeft gelijk? U heeft gezegd “ja het is een bedrijfsongeval”. Maar ik moet 
er u op wijzen dat er doordat deze feiten naar buiten zijn gekomen over dat Economisch Actieplan dat 
er ook nog andere wapenfeiten naar buiten zijn gekomen. Waarvan wij geen weet hadden, maar die 
nu ook tezamen met het EAP naar buiten zijn gekomen. Dus daar wil ik dan toch nog graag eens een 
antwoord op hebben, want men kan dus niet met één mond spreken als je zelf naar buiten brengt dat 
er afwijkend is gesproken. Toch willen we nog steeds graag het antwoord hebben van de wethouder 
met een afwegend standpunt. Wij willen dat ook nog proberen in de Commissie dan zij het via 
wethouder Verbraak die vragen te stellen, waarom heeft hij een ander standpunt ingenomen en in 
welke onderdelen van het EAP kan hij zich niet vinden. En wat is eigenlijk concreet zijn bijdrage 
geweest om dit bij te sturen. En als laatste tenslotte, voorzitter, ging het over het ontstaan van 
onenigheid of een stabiele basis, maar dat hebt u al duidelijk uitgelegd. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Dan vraag ik hier mevrouw Oudhof van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De burgemeester heeft namens het college aangegeven 
hoe ik het college, hoe de besluitvorming rond het economisch plan in het college tot stand is 
gekomen onder andere door de verklaring van 29 september, maar ook vandaag door het 
beantwoorden van de vragen van de interpellatie. De SP onderschrijft ten zeerste dat een college 
daadkrachtiger en sterker wordt als er binnen een college ruimte is voor verschil van mening en er ook 
mogelijkheden zijn om deze mening te ventileren. Pas dan is er naar onze mening sprake van een 
open klimaat en worden voorstellen van het college beter. Zoals in ieder besluitvormingsproces wordt 
er dan uiteindelijk een gezamenlijk besluit genomen, deze keer een meerderheidsbesluit. In een 
collegiaal bestuur is er dan een collegebesluit waar alle collegeleden zich aan moeten confirmeren. 
Dat is hier ook aan de orde, niet meer en niet minder. Een helder, duidelijk verhaal lijkt me. Zover dan 
over de procedure dat is stap één. Dan, stap twee is het inhoudelijke debat, dat zijn we inmiddels aan 
het voeren in de Commissie en dat noemen we de raad. En als SP-fractie zullen wij in een debat 
aangeven hoe wij inhoudelijk denken over het Economisch Actieplan. Dat was het, tot zover. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Dan gaan wij verder met eerste termijn van…. 
Wacht even, u heeft een interruptie van de heer Yap van de PvdA. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, toen de tegenstem bekend werd heeft u in de krant aangeven dat u en de 
wethouder het oneens zijn over het plan, gezamenlijk oneens over het plan. U heeft aangegeven  
politiek niets aan de hand  want we gaan goed met elkaar om en geven elkaar de ruimte. U, u had ook 
aangegeven dat u dacht dat de heer Polderman gegronde reden had om tegen te stemmen. Maar u 
vond het wel vreemd dat de wethouder dat niet in het openbaar wenste toe te lichten. Dat waren uw 
woorden. Hoe zit u daar vandaag in? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, op zich het college heeft het, de burgemeester heeft net een duidelijk verhaal 
daarover gegeven dat er sprake is van collegiaal bestuur en dat er dus met één mond gesproken 
wordt. Op zich als SP hebben wij er niet zoveel problemen mee als, als de, als, als het verhaal van de 
wethouder wel duidelijk zou worden. En ja dat is nu niet zo. Het college geeft aan wij spreken met één 
mond en dat accepteren wij zo. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap nog een vervolgvraag? 
 
De heer YAP: Dus ik begrijp uit uw woorden dat u het dus niet vreemd meer vindt dat de wethouder 
Polderman de tegenstem niet meer wil toelichten. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, u kan natuurlijk wel begrijpen wij gaan het inhoudelijk debat aan met de 
raad dat er een relatie bestaat, wat een SP-wethouder vindt en wat de SP-fractie vindt ja dat kan u 
natuurlijk wel begrijpen dat daar een relatie tussen bestaat. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaar. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus ook al geeft het college geen antwoord op het standpunt van 
wethouder Polderman, dan horen wij straks het standpunt wel van de heer Polderman als wij goed 
luisteren naar de eerste termijn bij de behandeling van het Economisch Actieplan. Dat is dan de 
logische conclusie. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Als u vindt dat ik meneer Polderman ben, zou u het misschien kunnen horen 
maar wij zijn de SP-fractie en u hoort natuurlijk het standpunt van de SP-fractie hierin. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar u geeft zelf aan dat er natuurlijk niet zoveel licht zal zijn tussen het 
standpunt van de SP-wethouder en het standpunt van de SP-fractie. Dus we hoeven alleen maar 
straks goed te luisteren om toch antwoord te krijgen op de inhoudelijke vragen die de burgemeester 
weigert te beantwoorden. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, dat er een verband bestaat meneer Schijvenaars, u moet even luisteren wat 
ik net gezegd heb. Er bestaat natuurlijk een verband, want een SP-fractie vindt natuurlijk, zal niet zo 
heel veel afwijkend zijn als de SP-wethouder, want ja je hebt een SP-standpunt en daar zullen heus 
wel overeenkomsten in zitten. Maar welke dat precies zijn dat zal u van ons niet horen, dat kan u van 
het college horen. Maar u hoort dat college met één mond spreekt dus dat zal u dan van wethouder 
Verbraak dan ook niet horen, denk ik. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap nog een kleine vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, misschien dan nog iets duidelijker gesteld. U gaf net als antwoord op een 
vraag van de Partij van de Arbeid aan dat er een zekere relatie bestaat tussen de SP-wethouder en 
de SP-fractie qua standpuntvorming. Kan ik dus daaruit opmaken dat de SP-fractie om dezelfde reden 
tegen is als wethouder Polderman. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, ook niet. U doet appels met peren steeds vergelijken. Het is, het één is niet 
het ander. Er bestaat een relatie, er zullen overeenkomsten zijn, maar er zullen ook geen 
overeenkomsten zijn dus dat is het met ieder standpunt lijkt me. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Dan ga ik nu wel verder met mevrouw Koenraad 
van GroenLinks. Mevrouw Koenraad ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. We kregen een brief van de burgemeester naar 
aanleiding van de besluitvorming rond het EAP en daarin werd die vergelijking gemaakt met de raad. 
De raad is er natuurlijk voor om politieke verschillen uit te diepen en daarover naar buiten te treden. 
Ook in de beslotenheid van een vergadering kunnen verschillen van inzichten worden uitgediept daar 
is ook niks mis mee en om dan sterker beslagen ten eis te komen, maar daarna moet je wel als 
eenheid naar buiten treden. Ik heb zelf ook een baan en ik heb ook wel eens een 
minderheidsstandpunt en ik weet ook dat je daar gewoon je mond over moet houden als je aan het 
werk bent. Het sociale domein is niet gebaat bij splijting in standpunten. Het gaat over het EAP maar 
ook daar is natuurlijk dit Economisch Actieplan een heel belangrijk aanjager van. En al helemaal niet 
binnen een college dat de drie decentralisaties in onderlinge samenhang gestalte moet geven. De 
urgentie van het verhaal en de eensgezindheid krijgen een deuk. Naar het veld is het gewoon ook een 
signaal van o je kan daar dus ook kennelijk tegen zijn, da’s niet best. Kennelijk is het heel belangrijk 
voor de wethouder dat onze inwoners of zijn SP-aanhang weten dat hij tegen dit plan is. Maar het is 
niet zo moeilijk om mensen en meningen te verbinden aan een tegenstem. SP is daar zelfs best goed 
in. Laat het dan tenminste wel aan de fractie over om tegen te zijn. Waarom is het zo belangrijk voor 
wethouder Polderman om zijn tegenstem naar buiten te brengen, expliciet te maken. Welk belang is 
hiermee gediend? We horen net dat het een ongeluk is, maar goed dat zal dan wel. Het is veel 
moeilijker om samenhang aan te brengen in beleid en uitstraling. En in de vorige collegeperiode bij de 
Kadernota 2013 heeft GroenLinks een motie gehad “Eenheid van beleid” en de burgemeester zou 
hem boven zijn bed hangen. En ik vroeg me ook af of die daar nog hing of dat hij hem bij deze tweede 
collegeperiode er weer afgehaald heeft of deze nieuwe collegeperiode ook doet. Dat ongelukje is in 
ieder geval niet voor herhaling vatbaar voor GroenLinks. Dat we nu willen weten, even inhakend op de 
eerste termijn van de burgemeester, dat, wat de inhoudelijke argumenten zijn van Polderman. Dat 
zagen we net ook aan de discussie bij de eerste termijn van SP. Dat komt natuurlijk omdat het besluit 
naar buiten is gekomen. Anders hadden we het daar helemaal nooit over gehad. Maar dat er geen 
schadelijk effect is op de samenwerking met maatschappelijke partijen daar twijfelen wij wel degelijk 
aan, want er gaat gewoon psychologisch effect van uit. Maar goed we gaan ervan uit dat dit dan de 
laatste keer was dat zo’n ongelukje gebeurde. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan ga ik verder met D66, de heer Raggers. De 
heer Raggers ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 vraagt zich af of dit interpellatiedebat in het belang 
van onze gemeente is, in het belang van onze inwoners is. We horen ook bewust niet bij de indieners 
van dit interpellatiedebat. Edoch zoals we gezegd hebben in de eerste termijn in de Commissie vorige 
week één zin in het EAP klinkt nu wel wat cynisch. Binnen de gemeente vraagt dit een eenduidige 
economische en vooral gezamenlijk gedragen koers. Een eigen standpunt van de wethouder mag van 
D66 en het mag zeker van ons met kuddediscipline. En als dat standpunt dan per ongeluk naar buiten 
is gebracht of niet dat doet er voor D66 eigenlijk niet toe. D66 juicht transparantie toe, ook indien dit 
per ongeluk gebeurt en misschien wel liever zelfs per ongeluk dan niet. Maar als die transparantie dan 
wordt geboden dan moet wie a zegt van D66 ook b zeggen. De uitleg van de burgemeester maakt 
voor mij een hoop duidelijk en ik begrijp dat we niet het recht hebben om wethouder Polderman te 
bevragen. Maar ik denk dat het het college in dit geval zou hebben gesierd als ze wethouder 
Polderman zijn standpunt wel zouden hebben laten verduidelijken. Al met al nu op deze manier 
betwijfelt D66 het nut van het interpellatiedebat zeker in deze vorm en dan richten wij ons liever op het 
EAP. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Dan ga ik verder met Partij Verhoeven en meneer 
Verhoeven voor zijn eerste termijn. De heer Verhoeven, ga uw gang. 
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De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja, om maar eens met de burgemeester te beginnen. 
De toegezonden brief van de burgemeester 29 september is natuurlijk niet meer en minder dan zoals 
de wet voorschrijft de meeste stemmen gelden en we gaan vrolijk verder. Ik vind dat je de raad en het 
college in dit onderwerp niet echt gelijk kunt trekken. Wettelijk wel, maar als college gezamenlijk heb 
je toch een verantwoording naar onze burgers toe om een signaal af te geven. En nu breng je een 
verwarring. Betreffende de huidige situatie is er aan de ene kant dus niks mis mee om hier eerlijk mee 
naar buiten te komen, heel goed zelfs. Aan de andere kant kun je op je vingers natellen dat er dan ook 
vele vragen oprijzen, vooral in het dossier Economisch Actieplan. Dit is echt een plan waarin je elkaar 
keihard nodig hebt. Ja, de hamvraag is natuurlijk waarom heeft wethouder Polderman tegen gestemd. 
Nou, dat blijft hier in de boezem van deze tafel. Het is niet anders. Voorzitter, ik geef het college graag 
mee om bij een volgende keer vaker te zoeken naar overbruggingen. En zeker als een ijzersterk 
collegebestuur naar buiten te treden. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verhoeven. Dan, de eerstvolgende termijn is Nieuwe 
Democraten, de heer Schijvenaars. De heer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Bij het uitbrengen van de persverklaring zei de 
burgemeester letterlijk “tot aan het debat zal ik de spreekbuis zijn”. Tot aan, niet tot en met het debat. 
En ik vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad waarom hij toentertijd a heeft gezegd en 
vervolgens dan toch maar uiteindelijk besluit om wel de spreekbuis te zijn. Dat is nou niet echt een 
goed begin van een debat. Als je iets zegt dan moet je gewoon je woorden nakomen, afspraak is 
afspraak, dat is één. Twee, natuurlijk hadden wij ook graag de wethouder zelf willen bevragen. Het zijn 
volwassen mensen en ze hoeven niet monddood te worden gemaakt door een burgemeester. Om 
maar de schijn op te houden van eenheid van bestuur. En natuurlijk kun je dan een heel theoretisch 
betoog houden en uit dat theoretische betoog ja dan is het inderdaad waar er is eenheid van bestuur. 
Nou, onder die eenheid van bestuur daar zit wel een heel groot verschil. En dat is natuurlijk logisch 
want we hebben hier te maken met een liberale coalitie, de liberale CDA, de liberale Roosendaalse 
Lijst en dan de Roosendaalse liberalen van de VVD en dan zit daar als een vreemde eend zit daar de 
socialisten in, de SP. En natuurlijk, natuurlijk gaat dat wringen en zeker wanneer je als collegiaal 
bestuur alleen maar liberale dingen doet en vergeet dat er ook sociale dingen moeten gebeuren. En 
dan het verhaal dat het een bedrijfsongevalletje is, voorzitter, daar heb ik toch wel hele grote twijfels 
bij, hele grote twijfels. En eigenlijk verleidt het mij om wellicht te gaan overwegen om dan toch maar 
schriftelijke vragen in te dienen, weliswaar onder geheimhouding. Maar dan wel onder geheimhouding 
het naadje van de kous te weten te komen. Want er is meer dan wat wij nu te horen krijgen is onze 
veronderstelling. Je vraagt je ook af als het dan een bedrijfsongevalletje is, was dit het eerste en is dit 
het enige of zijn er al meer geweest en is dat nog net op tijd tegengehouden. Maar los van het 
bedrijfsongevalletje het college blijft altijd verantwoordelijk. Je kunt niet de schuld geven aan een 
ambtenaar of aan een secretaresse of aan de onervarenheid van wie dan ook. Het college is 
verantwoordelijk. En als je zo gemakkelijk omgaat en zegt van nou het is in orde zo, ja dan roep je het 
wel op jezelf af. En als je inderdaad dan zo laconiek op die manier ermee om gaat dan kun je 
natuurlijk zeggen van het was een bedrijfsongevalletje. Maar misschien was het juist geen 
bedrijfsongevalletje. Er is juist een laconieke omgang met het controleren van stukken die in de 
boezem van het college moeten blijven, is het juist die laconieke omgang die ervoor heeft gezorgd dat 
het wel naar buiten is gebracht. En dat zou dan zomaar een heel ander licht kunnen werpen op de 
verhouding in het college en wat het echte verhaal is. Overigens morgenochtend vanaf 06.00 uur kunt 
u het verhaal lezen op mijn blog, maar dat is wel een hele bijzondere cliffhanger, voorzitter. Maar toch 
en dan natuurlijk weer de vraag we zijn het eens, we hebben en bij elk nieuw besluit van het college 
ga je automatisch de vraag stellen ja eens, wie is het ermee eens, waarover zijn ze het eens, waarom 
zijn ze het eens, wie is het eigenlijk eens? Het college heeft door dit bedrijfsongevalletje het zichzelf 
wel buitengewoon lastig gemaakt, zeker omdat het een bedrijfsongevalletje is over een pijler van het 
bestuursakkoord. Dus het is niet zomaar een klein dingetje het is het fundament van het 
bestuursakkoord, werk, werk, werk. En dan is toch de conclusie dat de regie op dat cruciale onderdeel 
dat dat dus zoek is. En natuurlijk gaan wij straks in de Commissie een aantal partijen dringend 
bevragen van welk standpunt bent u aan het verkondigen?  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, u heeft nog een paar seconden de tijd kunt u afronden? 
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De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik zie dat de tijd voorbij is, voorzitter. En ik denk ook dat wat mijn 
collega van GroenLinks zei dat dat misschien nog wel het allerbelangrijkste was. U onderschat als 
college het psychologische effect. U kunt het niet afdoen met een bedrijfsongevalletje. Hier zit een 
verhaal achter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dan de laatste mij bekende eerste termijn is van 
PvdA, de heer Yap. Ga uw gang de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. De PvdA heeft allereerst goed kennis kunnen nemen van de 
brief van de burgemeester waarin al een eerste verklaring wordt gegeven. Daarin staat letterlijk 
opgenomen dat de tegenstem zich niet verhoudt tot het uitgangspunt eenheid van bestuur. Verder is 
in die brief opgenomen politieke diversiteit binnen het college van B en W. Helder. Maar nogmaals hier 
geldt ook weer eenheid van bestuur. Politiek lossen we immers op in deze gemeenteraad. Dan ten 
aanzien van het interpellatieverzoek, voorzitter. We hebben begrip voor de beslotenheid binnen de 
collegevergadering. Helder, dat is bij ons bekend, dat is ook bij de gehele gemeenteraad bekend. Een 
bedrijfsongeval of niet, tegen is tegen en tegen blijft ook tegen. En u geeft zelf ook aan Polderman, 
wethouder Polderman blijft ten volle verantwoordelijk voor het Economisch Actieplan. U kunt begrijpen 
dat voor de PvdA het wel lastig wordt om daarin te geloven in de zin dat op dit plan eenheid van 
bestuur er is. Waarom dan niet kijkend naar het bestuursakkoord waarin letterlijk is opgenomen het 
college maakt op grond van eigen politiek en inhoudelijke beoordeling in de voorstellen aan de 
gemeenteraad de bediscussieerde varianten inzichtelijk. Voorstellen worden zoveel mogelijk voorzien 
van scenario’s waarover gedebatteerd kan worden in de raad. Het college geeft dan wel een 
voorkeursoptie aan. Voorzitter, de PvdA had het chiquer gevonden om dat als toelichting dan te geven 
bij het Economisch Actieplan. Voorzitter, het college heeft al bij de totstandkoming van de vier partijen 
noem ik het maar of, of bij de totstandkoming van, van de coalitie en dit college werd gezegd dat er, 
dat er werd geconstateerd dat op basis van de diverse gespreksrondes die toen zijn gehouden dat er 
een grote mate van inhoudelijke overeenstemming bestond op de drie gekozen hoofdthema’s. Nou 
één van die hoofdthema’s, de heer Schijvenaars heeft dat ook net genoemd, was de economie. Was 
dit Economisch Actieplan. Nou, voorzitter, nogmaals dan is het lastig geloven de zinsnede in het 
Economisch Actieplan waar D66 ook al naar verwezen heeft in het Economisch Actieplan is letterlijk 
opgenomen. Binnen de gemeente vraagt dit een eenduidige economische en vooral gezamenlijk 
gedragen koers. Voorzitter, u begrijpt dat wij daar wat moeite mee hebben dat dat nog geloofwaardig 
is om dat uit te leggen richting de samenleving. Voorzitter, ten aanzien van de inhoudelijke vragen in 
die zin begrip ervoor dat daar geen antwoord op komt. De PvdA zal dat dan maar direct proberen bij 
de behandeling in de Commissie. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan kijk ik nog even rond of er nog iemand is die ik 
gemist heb of die een eerste termijn wil. Dat is niet het geval. Dan vraag ik de burgemeester om de 
gestelde vragen te beantwoorden. Ga uw gang. 
 
De heer NIEDERER: Dank u wel, voorzitter. Dat zal ik, dat zal ik graag doen. De heer Hertogh en ook 
anderen, besef wel dat wij het dualisme hebben en vroeger hadden wij het monisme. Toen was een 
wethouder tevens lid van de gemeenteraad. En dan krijg je natuurlijk wel dit soort discussies dat een 
wethouder en het college en tevens raadslid was, dat was het monisme wat we nou net hebben 
afgeschaft. In 2002, geloof ik, dat het dualisme is ingevoerd en dat wil bij ons zoveel zeggen dat het 
college ondanks de politieke diversiteit en we hebben een SP-wethouder, maar hij heeft wel een mooi 
streepjespak aan, dat vind ik fantastisch, dat daarin in dat college een zekere mate van depolitisering 
is, een zekere mate van depolitisering. Want u lost dat hier politiek op, het is aan u fracties om 
standpunten te hebben in politieke zin en het college bestuurt op basis van het openbaar bestuur. En 
dat is iets anders dan politiek bedrijven. Dus bestuur Stadserf, politiek de markt, dat is uitgangspunt. 
Dus dan kan het niet zo zijn dat gevraagd wordt en ik heb in zoverre niet zo gek veel met 
transparantie of openheid wanneer het alleen voor de bühne is. Wij kennen in dit land anders dan de 
Angelsaksische landen de Verenigde Staten voorop, ik zeg het even tegen mevrouw Oudhof, kennen 
wij niet het systeem van de zogeheten dissenting opinions. Ik wil het allemaal niet ingewikkelder 
maken dan het is maar daar kan het wel. Daar kunnen zelfs rechtbanken, rechters hun eigen, uit de 
raadkamer wat wij dus in Nederland ook allemaal in de beslotenheid doen. Maar rechters kunnen 
bijvoorbeeld in Amerika ook een zogeheten dissenting opinion geven op een vonnis. Dat is bij ons in 
dit land of je dat nou leuk vindt of niet onbestaanbaar. De rechtbank heeft geoordeeld en wat in die 
raadkamer gebeurt, dat is net het college dat hou je altijd, dus wij moeten het doen met het systeem 
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wat wij in Nederland hebben wat betreft de omgangsvormen binnen het openbaar bestuur. En daar zit 
ten enenmale en of u nou nadere schriftelijke vragen stelt, de antwoorden weet u toch al dus doe de 
moeite niet, want dat, dat, dat is niet in overeenstemming met het, het de uitgangspunten van het 
bestuur zoals we dat nu kennen. En ik ga daar en kan daar en wil daar en wil niet, zou onrechtmatig 
zijn geen enkele concessie aan doen, omdat we dat in dit land nu eenmaal zo hebben geregeld. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, om maar even te beginnen met het betoog van de voorzitter 
over het dualisme. Volgens mij zijn we het met elkaar eens of zouden we het moeten zijn dat het 
dualisme iets is tussen college en raad, maar toch niet dualisme binnen een college. Dat is vraag één. 
En dan om maar gelijk een tweede vraag te stellen, u zegt ja u kunt vragen stellen wat u wilt maar u 
weet nu al wat u voor antwoord gaat krijgen. Dan vraag ik dat ook deze voorzitter zich toch wel gaat 
houden aan datgene wat de wet voorschrijft. De raad heeft namelijk recht op informatie daarvoor zijn 
al die artikelen, u kent ze beter dan ik en als wij als raad onder verwijzing van die artikelen vragen om 
informatie dan kunt u alleen maar zeggen we verstrekken ze onder geheimhouding. Dat snappen we. 
Maar u kunt nu niet zeggen u kunt vragen wat u wilt maar u krijgt toch geen antwoord. 
 
De VOORZITTER: Burgemeester. 
 
De heer NIEDERER: Nou, het antwoord wat u krijgt is, dat u geen antwoord krijgt. Dat is ook een 
antwoord. Ja, het is maar net wat u wilt horen. Maar het kan niet zo zijn dat u nu via de interpellatie 
niet hoort wat u wilt horen en dan via een andere route beproeft, dat is ook, ook eigenlijk een, een, 
een minachting van u eigen raad als u dat doet, dan, u moet zich, u moet zich willen opstellen binnen 
het systeem zoals wij het dan eenmaal kennen. En ik heb u uitgelegd en het is geen, wat u suggereert 
dat er een boos opzet zou zijn, u zou meer weten wat er allemaal in dat college heeft gespeeld. Ja, 
dat vind ik een suggestie die u wel hier in het openbaar doet maar dat is gespeend van een begin van 
feitelijkheid. Het is gewoon niet waar of u zegt tegen mij dat ik heb, dat ik iets anders heb gesproken 
dan de waarheid in mijn eerste termijn toen ik het over het bedrijfsongevalletje heb en dat het 
ongelukkigerwijs in de veelheid van werkzaamheden op dat moment richting de wethouder dat het dat 
wat ontglipt is, wat ontgaan is in alle scherpte. Wij zijn en blijven daar uiteraard verantwoordelijk voor 
en niemand anders. En zo is het wel gegaan. En dan past het niet tenzij u met feiten komt om de 
suggestie neer te leggen dat er iets anders, iets meer aan de hand is want dat werp ik verre van mij 
dat is niet aan de, aan de, aan de orde. Ja, dan heb ik daar ook gelijk u op geantwoord wat betreft u 
persbericht wat u kennelijk allemaal goed leest, dat ik de woordvoering zou doen tot aan, dat zal 
ongetwijfeld kloppen maar dat heeft er alles mee te maken dat dat de perswoordvoering was tot aan 
het raadspad en wij zijn in ons college goed gewoon dat wij altijd even voordat de raadsvergadering 
begint dat we dan nog even met elkaar de woordvoerdersschappen ijken, delen en elkaar van 
materiaal voorzien voor het debat. En later is in het college besloten dat ik ook het woord zou voeren 
in de raadsvergadering. Dus dat persbericht klopt en dat ik hier sta klopt ook. Want dat is zo in het 
college gevraagd en afgesproken en dat doe ik dan ook uiteraard met, met, met genoegen. En tot 
slot… 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, even voor de helderheid. De voorzitter van het college gaf aan dat er in ons 
systeem dus geen dissenting opinions bestaan. 
 
De VOORZITTER: Burgemeester.  
 
De heer NIEDERER: Binnen de colleges, Ministerraad, GS en B en W geven de leden geen 
dissenting opinions in wat betreft het genomen besluit van het college. Dat is het Nederlandse 
systeem. 
 
De heer YAP: Voorzitter, helder. Ik ben al enige tijd raadslid en het viel me op dat, want ik heb er nog 
even onderzoek naar gedaan in eerdere B en W-besluitenlijst van 28 april 2015 was ook een noot 
opgenomen van de heer Polderman wordt geacht tegen te stemmen. Dus hoe moet deze 
gemeenteraad dat dan duiden dat er nu al twee keer een tegenstem is opgenomen in een 
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besluitenlijst. Kunnen we nu verwachten dat dat niet meer zal gebeuren of ja hoe moeten we daar 
mee omgaan want…  
 
De VOORZITTER: Burgemeester. 
 
De heer NIEDERER: Nou die eerdere veronderstelde tegenstem is mij niet bekend dat dat naar buiten 
is gekomen. Ik heb het nu over waar de interpellatie over gaat over het besluit van vorige maand of 
zes, vijf weken terug. Wanneer we in ieder geval bijeen zaten dat, dat is nu, dat is nu aan, aan de 
orde. Ja en dan tenslotte en dat hebben meerderen ook gesteld, nogmaals er zat geen politieke opzet 
of anderszins van de wethouder op de stad… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter… 
 
De heer NIEDERER: Het electoraat te laten weten dat hij tegen het EAP was zoals gezegd in het 
dualisme. Het college bestuurt en neemt besluiten en het is aan u raad om daarover te debatteren en 
dan komen de politieke, de politieke diversiteit komt vol, vol aan de orde maar het college zit daar als 
één en ondeelbaar. 
 
De VOORZITTER: Interruptie, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik wil graag de vraag dan anders formuleren van mijn collega de 
heer Yap. En dan luidt de vraag als volgt was dit het eerste bedrijfsongevalletje? 
 
De VOORZITTER: Burgemeester. 
 
De heer NIEDERER: Voorzitter, irrelevante vraag en treedt ook buiten de kaders en de oevers van de 
interpellatie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kijk, voorzitter, als wij een debat met elkaar voeren over eenheid van 
bestuur over transparantie over het hele verhaal vertellen, over elkaar vertrouwen en er komt dan een 
onderwerp voorbij wat direct raakvlakken heeft met wat we nu aan het bespreken zijn en u geeft dan 
zo’n antwoord. Ja dan ga je opnieuw denken er zit dus een verhaal achter, want u bent een 
professionele burgemeester u zit de vergaderingen voor, u kent alle verslagen en ik wil u met liefde en 
plezier zo dadelijk via de mail het verslag sturen waarin letterlijk staat zoals mijn collega Yap net zei 
“ten aanzien van privatisering zwembad De Stok wordt wethouder Polderman geacht tegen te hebben 
gestemd”. U gaat toch niet proberen mij te overtuigen dat u niet weet wat er onder uw 
verantwoordelijkheid als burgemeester plaatsvindt. 
 
De VOORZITTER: Burgemeester. 
 
De heer NIEDERER: Ja, voorzitter, u kunt met een hoop drama het nu over een ander dossier gaan 
hebben, de interpellatie is voor dit moment wat betreft de EAP en al het andere neem ik kennis van 
dat is niet, niet aan de orde. Ik, de mug maakt u graag een olifant dat is u goed recht maar er is, dat 
heb ik ook betoogt naar eer en geweten er is geen woord van, van verzonnen uiteraard. Het heeft 
geen effecten naar buiten toe. Het collegebesluit is er en dat wordt door iedereen gedragen en u kunt 
dat willen aanvaarden of niet dat is uiteraard aan u, maar u gaat nou zijpaden in bewandelen om het 
theaterspel nog verder in een volgende scène te brengen maar dat is, voorzitter, niet aan de orde en 
daar ga ik ook niet op in. 
 
De VOORZITTER: Prima, dat was de beantwoording van de burgemeester dan gaan wij nu verder 
met de tweede termijn en allereerst de fracties die nog niet een eerste termijn gehad hebben. Mag ik 
de handen zien van die fracties? Dat is niet het geval. Dan ga ik de fracties af die in eerste termijn wel 
gesproken hebben. Ik start met de VVD en daarna volgend de fracties die in eerste termijn gesproken 
hebben, zo zij dat willen. De heer Van den Beemt, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Om te beginnen zijn we niet verbaasd dat er 
een interpellatiedebat komt, dat vinden we volstrekt logisch. We hebben een poosje oppositie ervaring 
mogen hebben en het is volstrekt normaal dat als er een onderwerp uit het bestuursakkoord, als 
daarvan blijkt dat een collegelid tegengestemd heeft dat je als oppositie probeert om daar de goede 
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vragen bij te vinden. Maar we hebben wel heel veel gevoel bij en waardering voor de woorden van de 
heer Raggers van D66 van was het werkelijk nodig om hier een interpellatiedebat over te houden. En 
misschien was het dat inderdaad niet. Maar zou het nou eigenlijk ook niet tegelijkertijd beter zijn om 
minderheidsstandpunten wel openbaar te maken. Misschien is dat een vorm van transparantie waar 
de wereld niet van instort. Depolitisering daar heeft de voorzitter van het college het over, de voorzitter 
van deze raad. Ja ik hou persoonlijk helemaal niet van depolitisering, ik probeer juist wel te politiseren, 
want dat is een stijl die iemand heeft en iets waar je voor gaat of niet. Maar goed wij schijnen er niet 
over te gaan, dus dan lijkt het over te zijn die discussie. Overigens we gaan ook niet over de aanleg 
van spoorlijnen en daar hebben we toch ook uitgebreid discussie over gehad. Voorzitter, wel een 
lichte verwondering vanuit onze fractie over de woorden van de SP. Heeft u nu dezelfde opvatting als 
uw wethouder of niet vroeg ik me dan dus zo af. En belangrijker misschien kent u eigenlijk dan die 
opvattingen van uw wethouder, want dat zou dan wel weer haaks staan op de terechte woorden van 
de voorzitter, zoals het er nu voor staat blijft alles binnen de boezem van het college. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan ga ik nu even het rijtje af van de eerste 
termijn. De VLP niet. SP wel neem ik aan, omdat er vragen zijn gesteld. Nee? Uw recht. GroenLinks? 
Ook niet. D66? Partij Verhoeven? Nieuwe Democraten? U wilt een tweede termijn meneer 
Schijvenaars? En PvdA? Ja, oké.  Dan graag meneer Schijvenaars als eerste voor een tweede 
termijn. Meneer Schijvenaars, ga uw gang. Misschien even wachten tot het wat rustiger is. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik was, zeker bij de eerste termijn van de voorzitter van de raad 
van het college had ik wel een goed gevoel. Er zat wel iets in het verhaal. Je moet op een gegeven 
moment ook dingen in de boezem van het college laten. Maar dan naar de tweede termijn toe dan 
krijg je toch het gevoel en ik noem het maar even in een hele bekende beeldspraak, waar rook is is 
vuur. En dat werd vooral getriggerd toen de voorzitter weigerde inhoudelijk antwoord te geven en 
vervolgens een hele bekende debattruc toepaste door te zeggen van ja u maakt er een drama van 
met bijbehorende gebaren, u begint een theater te spelen, u probeert van een mug een olifant te 
maken. En dat is een hele bekende debattechniek en die zal misschien bij sommigen wel werken, 
voorzitter, maar bij anderen wekt het alleen maar dat je extra gaat vragen waarom doet de voorzitter 
er dan zo laconiek over? Waarom deed dan de wethouder zo laconiek over het goedkeuren van de 
notulen. En als dan de voorzitter ook nog een keer zegt voordat er vragen zijn ingediend u kunt 
vragen wat u wilt, maar u krijgt toch geen antwoord. En als hem dan confronteert met de wet dan komt 
hij met het argument ja u had nu vanavond heeft u gekozen voor deze route en dan mag een andere 
route mag niet meer gebeuren. Voorzitter, ik denk dat dat een argument is maar geen valide 
argument. En ik ga zeker de komende tijd gebruiken om eens goed te achterhalen wat nou de rechten 
en de plichten zijn van de raad in deze. Want zolang er twijfel is, twijfel is over een bedrijfsongevalletje 
dan moet je dat uit de markt zien te halen en daar zijn twee manieren voor. De suggestie van collega 
Van den Beemt van de VVD is op zich een prima suggestie, doe niet zo krampachtig vertel gewoon 
wat je vindt ook als je het niet eens bent met elkaar. Wat is het probleem? Er is geen probleem zolang 
de uitvoering maar collegiaal gebeurt mag je zeker van mening verschillen. En voorzitter, uiteraard zal 
ik dit element vanavond ook nog gaan verwerken in mijn blog wat morgenochtend om 06.00 uur 
gepubliceerd wordt. Ik wens u veel plezier met het lezen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dank u wel, meneer Schijvenaars. Meneer Yap 
van de PvdA geen tweede termijn meer? Nee? Niemand anders meer? Dan sluit ik bij deze het 
interpellatiedebat hiermee en gaan wij verder met de rest van de vergadering. 
 
De heer Niederer neemt het voorzitterschap over van de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls voor het voorzitter van dit gedeelte, dan is dat 
hiermee afgerond.  
 
b. Raadsvoorstel 45 Benoeming tijdelijk lid Auditcommissie 
De VOORZITTER: Dan hebben we agendapunt 6.b dat is de benoeming van een lid, tijdelijk lid van de 
Auditcommissie en daarvoor is gekandideerd de heer Boons, ook als enige kandidaat. Mag ik ervan 
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uitgaan dat u bij hamerslag wilt aanvaarden dat dan de heer Boons ook inderdaad als lid, tijdelijk lid 
van die Auditcommissie is, is benoemd? Is dat het geval? Niemand een stemverklaring daarover? 
Nee? Daar gaat ie. Dan is de heer Boons benoemd tot lid van de Auditcommissie en vanaf deze 
plaats gefeliciteerd. 
 
7. Sluiting  
De VOORZITTER: Dan hebben we alles gehad voor vanavond voor de raad. Dan is het 20.35 uur en 
kan de raadsvergadering worden gesloten op weg naar de Commissie straks. De vergadering is 
gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.35 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
5 november 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


