
 
 

Verslag raadsvergadering 22 september 2016     pagina 1 

 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
    van 14 juli en 22 juli 2016 
 
4. Afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen, actielijst en motielijst en lijst 
    ingekomen stukken 
 
5. A-CATEGORIE 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 39 Voorstel tot wijziging bemensing Commissie Onderzoek Geloofsbrieven voor 
    raadsleden en wethouders  
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 49B-2016 Gemeentegarantie Parkeerbeheer B.V. 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

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

C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders. 

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

(SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 

(SP).  

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

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

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren 

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

C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), E.J.C. Matthijssen (VVD), 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), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: 

Mevrouw E. Derks-Mulder. 

De heren:  M.J. van der Aa (SP), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), W.C.H. Brouwers (VLP), 

M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), B. Missal (SP). 

 

 

 



 
 

Verslag raadsvergadering 22 september 2016     pagina 2 

1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, ik heet u allemaal na ons zomerreces in het verband van de 
gemeenteraad van harte welkom. Fijn dat u er allemaal weer bent gezond van lijf en leden als ik het 
zo op afstand zie en hoor. De raadsvergadering is geopend.  
 
2. Vaststellen raadsagenda 
De VOORZITTER: En we hebben een mooie agenda. Ik begin met in het kader van de opening om te 
melden dat een aantal van uw leden vanavond verhinderd zijn dan wel later komen. Ik meld afwezig 
de heer Van der Aa, de heer Missal, de heer Brouwers, de heer Beesems en de heer Van Ginderen 
komt waarschijnlijk rond 22.30 binnen, maar dan zijn wij allang thuis. Beste René als je dit hoort, doe 
geen moeite. Blijf maar thuis, nee dat is, kom vooral. Dan hebben we, begin ik eerst met het 
vaststellen van de agenda om dan daarna vervolgens de installaties, beëdigingen te kunnen doen. 
Maar dan kijken we wel in de volgorde waarin dat plaats gaat hebben. De agenda, agendapunt 2 het 
vaststellen daarvan. Bij het voorzitterschap is binnengekomen om wat betreft agendapunt 7.b en dat 
handelt over altijd, even wat bladeren, dat is, ja, ja, dat is, dat is de schriftelijke vragen van de fractie 
van de SP inzake de menselijke maat bij het Werkplein. De fractie van de SP stelt u voor om dit van 
de agenda af te halen, omdat de toezeggingen door de wethouder gedaan in de 
Commissievergadering op dit moment voldoende zijn om, om voort te gaan. En er van de fractie geen 
behoefte is om een motie in te dienen en de fractie van de SP, maar ik geef mevrouw als het nodig is, 
mevrouw Oudhof uiteraard graag nog het woord om dat zelf even toe te lichten. Maar het voorstel is 
om dit van de agenda af te voeren. Maar misschien, mevrouw Oudhof, wilt u dat nog even toelichten, 
want ja het is uw voorstel.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de antwoorden waren duidelijk en we hebben gisterenavond een 
thema-avond gehad over het Werkplein, dus ook daar hebben we nog wat vragen kunnen stellen. Dus 
wij zien nu geen reden om een motie in te dienen. Mocht dat zo later nog wel zijn dan kunnen we dat 
altijd alsnog doen, dus vandaar.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dan is dit dus het voorstel. Mevrouw De Beer? Maar we gaan hier 
geen discussie over voeren.  
 
Mevrouw DE BEER: Nee. 
 
De VOORZITTER: Nee. Maar u wilt toch wat zeggen? 
 
Mevrouw DE BEER: Als u uitgesproken bent, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, want ik wilde vragen mag ik van u weten of u het voorstel van de SP steunt? 
En dan is het van de agenda afgevoerd. Ja, het is, het is procedureel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Vanmiddag zijn er antwoorden binnengekomen van de wethouder met 
betrekking tot dit agendapunt en die staan haaks op de argumentatie van de SP om van de agenda af 
te voeren. En daarom wil ik toch graag de wethouder en ook de SP-fractie bevragen wat nou precies 
aan de hand is. 
 
De VOORZITTER: We gaan hier nou geen inhoudelijke argumenten waarom voor of tegen. Het 
voorstel is van de fractie van de SP om dit agendapunt voor nu af te voeren. Het Reglement van Orde 
vraagt dat ik aan u dat voorleg. De helft plus één bepaalt ja of nee. Wie is voor het voorstel van de 
fractie van de SP om dit agendapunt vanavond van de agenda af te voeren? Dus voor, ja, nee ik 
vraag het per fractie. Voor is de Roosendaalse… Ja, dat is een grote meerderheid. Daarmee is dit 
voorstel gehonoreerd en wordt dit agendapunt van de agenda afgevoerd. Dus agendapunt 7.b 
schriftelijke vragen SP menselijke maat bij het Werkplein is van de agenda afgevoerd. Ja? 
Anderen nog van u raad nog over de agenda die voorligt? Meneer Yap en daarna mevrouw De Beer, 
Ja? Meneer Yap? 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, om het agendapunt 7.c heeft de PvdA-fractie de kwestie de toegang 
versus HetPunt geagendeerd. Wij zien daar bij de vaststelling, of bij, bij de agenda, bij het 
agendavoorstel staan dat we daarover in discussie zouden moeten met beoogd wethouder Van 
Poppel en wat voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van deze raadsagenda er eerst afscheid 
wordt genomen van wethouder Polderman en daarna er een nieuwe wethouder waarschijnlijk beëdigd 
wordt. Plus het feit dat er ook over dit onderwerp gisteren nog een raadsmededeling is verschenen en 
ook een reactie van HetPunt maakt het ons wel lastig om de afweging te maken of we het vanavond 
op de agenda moeten handhaven. Omdat je met een wethouder in debat gaat die vanaf het moment 
dat die benoemd is volledig verantwoordelijk is voor dit dossier. Maar we kunnen ons ook begrijpen 
dat deze wethouder het signaal dat door deze raad, door een aantal partijen in de Commissie is 
gegeven oppakt en het gesprek ook zal aangaan met HetPunt, zodat we een deugdelijk debat over dit 
onderwerp kunnen voeren. Omdat ik wel proef dat we vanavond met het voorstel wat de PvdA heeft 
gedaan om daarover met een motie te komen waarschijnlijk nog niet heel veel resultaat als 
gemeenteraad zullen behalen vanavond. Dus het voorstel is om het in ieder geval door te schuiven, 
waarbij we dan dit onderwerp willen doorschuiven in combinatie dus met de gisteren of eergisteren ik 
weet niet meer wanneer die is verschenen, maar de recente raadsmededeling over de toegang. 
 
De VOORZITTER: Ja, dus u, u, uw voorstel is om agendapunt 7.c ook van de agenda af te halen, 
door te schuiven naar een volgende, ik zou menen doe eerst dan een Commissievergadering in plaats 
van meteen rauwelijks een raadsvergadering waarbij het nieuwe, nieuwe agenda, althans belegstuk 
bij dat agendapunt is de raadsmededeling die het college van de week u heeft toegezonden.  
 
De heer YAP: Dat klopt waarbij ik dan ook nog het college wil verzoeken om, om, om geen 
onomkeerbare zaken naar buiten toe te communiceren voordat de raad daarover iets heeft 
afgedwongen, omdat we hebben kunnen vernemen dat er per oktober iets naar buiten komt richting 
onze inwoners. 
 
De VOORZITTER: Ja. Ik heb zomaar het idee dat raadslid Van Poppel heeft meegeluisterd. Zomaar 
het idee. Ja, ook dit is, dit is een procedurevoorstel van de zijde van de primaire indiener. Ja, ook 
hiervoor geldt wat vindt u daarvan en wie is het eens met het voorstel van de heer Yap zoals hij het 
heeft geformuleerd. Wie daarmee akkoord is graag de handjes omhoog. Ja, dan moet ik even 
preciezer kijken, Roosendaalse Lijst voor, D66 voor, de VLP voor, GroenLinks, PvdA natuurlijk, o ja 
CDA, GroenLinks o ja toch, minus de Nieuwe Democraten, bent u allen voor hetgeen geschiedt. Oké 
anderen nog? Laat ons nog even binnen zijn, anderen nog van u raad voor de agenda? Ja, wethouder 
Lok u kent hem vrolijk als hij is, heeft u nog wat over 7.a om dat door te schuiven? Nee, dat gaat je 
niet lukken. Mag ik concluderen dat dit dan onze raadsagenda is voor vanavond? Dat is het geval. 
Dan, dan gaan wij dat zo doen.  
 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan installaties van een aantal mensen. Wij beginnen dan met de 
installatie van de gast van de burgemeester. Ik zou dan, ik kijk even naar de stukken, waar is Corné? 
Ik zou in ieder geval naar voren willen roepen degene van wie wij afscheid nemen Soumia Achatibi. Ik 
kom ja, maar ik, oké, ik heb dat stuk niet… Gast van de burgemeester, Soumia de tiende op rij en 
zometeen installeren we Lars, Lars van Hermus, nummer 11, de 11

e
 op rij. En Soumia het afgelopen 

halfjaar hebben we ook veel dingen met elkaar gedaan. Je toonde je ontzettend bewust van alles en 
leergierig op al hetgeen zo langskomt en dat je daar opvattingen over had en dat ook met ons deelde. 
Daarvoor zeer hartelijk dank. Een halfjaar gaat snel dus dat is nu alweer, alweer voorbij. Ik vind het 
altijd wat lastig om specifiek een bepaald cadeau uit te zoeken voor de scheidende gast van de 
burgemeester. Dus altijd een heel veilig cadeau is een cadeaubon, dan kun je zelf naar eigen keuze 
en op je eigen moment iets, iets aanschaffen met de gedachte dat dat dan toch namens ons allen, 
gemeenteraad, gemeentebestuur, de gemeente is gegeven. En ik wil je ontzettend hartelijk bedanken 
voor het feit dat je mijn gast wilde zijn en dat we hele leuke mooie dingen hebben meegemaakt. En ik 
heb veel van je geleerd en ik wil ook jou daarvoor zeer hartelijk bedanken. Dus ik overhandig jou deze 
cadeaubon, dank je wel. Bij deze. En misschien wil je nog iets zeggen naar onze leden van de raad 
en naar de stad. 
 
Mevrouw ACHATIBI: Ja. Goedenavond dames en heren, als eerste wil de burgemeester heel erg 
bedanken, Corné en Willemijn van deze ervaring heb ik veel geleerd en ik heb mezelf heel erg 
ontplooid. En ik hoop dat het zeker mij verder gaat helpen met het maken van keuzes en opleidingen. 
Dus heel erg bedankt, dank jullie wel. 
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De VOORZITTER: En waar Soumia gaat komt, komt Lars Hermus. Briljante student aan het Norbertus 
heb ik zo gehoord. Lars ik geef je zometeen ook de gelegenheid uiteraard om je wat te introduceren, 
wat voor te stellen, wie je bent en waarom. Ik ben ook zeer blij dat jouw ouders, jouw broertje Niels en 
oma, we hebben om 19.00 uur even een voorontvangst gehad even lekker gepraat met elkaar. Het 
voelt, het voelt goed. En ik ben ook ontzettend blij dat jij ook de 11

e
 gast van de burgemeester wilt zijn. 

En ik heb een keten, ik heb dat uitgelegd beneden en jij krijgt een ketting. Begint alle twee met een “k” 
maar het verschil is wel overduidelijk. Nou, ik ga jou die omhangen en dan ben je daarmee 
geïnstalleerd als gast van de burgemeester van Roosendaal. Lars, van harte gefeliciteerd. Dank je 
wel. En dan wil Lars ongetwijfeld wat tegen jullie allemaal vertellen. 
 
De heer HERMUS: Nou, goedenavond allemaal dames en heren. Ik ben Lars Hermus 15 jaar, zit op 
het Norbertuscollege in Roosendaal. Ik zit in het vierde jaar van de havo. En ik ben momenteel erg blij 
dat ik nu officieel gast van de burgemeester ben. Ik kijk uit naar deze uitdaging en ik hoop in dit 
komende halfjaar veel ervaring op te doen, hopelijk wat leuke momenten mee te maken en kijk te 
krijgen, te hebben in het leven van de burgemeester. Dus heel erg bedankt. En ik wil ook school 
bedanken dat ik dit aanbod heb gekregen, ook mijn coördinator Coen Schepers en voor de rest ook 
de burgmeester, zowel Corné als de burgemeester als Willemijn, ik wil jullie graag bedanken dat ik nu 
officieel de gast van de burgemeester ben.  
 
De VOORZITTER: Dank je wel. Oké. Luister welkom in ons midden. Dan hebben we vervolgens aan 
de orde agendapunt, ja eigenlijk agendapunt 2 na het vaststellen van de agenda maar dan gaan we 
nu over tot de benoeming en beëdiging van het nieuwe raadslid de heer P.R. Paul Klaver. We weten 
allemaal dat mevrouw Esther Derks om haar moverende redenen helaas het raadslidmaatschap moet 
neerleggen, dat respecteren wij zeer en wensen haar alle succes in de toekomst. En ze heeft ervoor 
gekozen om vanavond niet aanwezig te zijn, omdat wat bescheidener zeg maar te doen. Dat 
honoreren wij uiteraard en de griffier en ik zullen op een gepast moment met haar afscheid nemen in 
de zin van het betuigen van dank en waardering voor haar raadslidmaatschap. Maar dat willen wij op 
die manier vorm, vorm geven ook conform haar, haar wens. Dan zou ik nu naar voren willen roepen 
de heer Paul Klaver. En mag ik u vragen als u daartoe in staat bent om op te staan voor de beëdiging. 
Ja, sorry Paul. Ja, u kunt in zoverre weer gaan zitten. De Commissie Geloofsbrieven, die moet 
natuurlijk eerst, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk dik in orde. Ja, ik mis dat voorblad, het hele voorblad 
is weg, dat komt… Ik vraag de Commissie, de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven 
en dat geldt ook trouwens meteen voor de installatie zometeen althans de voordracht tot het 
benoemen tot wethouder van uw gemeente de heer Van Poppel. En daartoe hebben zich die 
Commissie de heer Janssen, mevrouw Frijters en de heer Aygün en de heer Aygün is voorzitter van 
die Commissie en doet nu wat betreft de heer Klaver even verslag van de bevindingen. Ja. 
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Dat was net een test uiteraard van onze voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ja.  
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, de Commissie Geloofsbrieven die bestaat uit zoals u zegt uit mevrouw 
Frijters, de heer Janssen en ondergetekende. En hebben de Geloofsbrieven en de verdere bij de 
Kieswet gevorderde stukken ingezonden door de heer Klaver onderzocht en in orde bevonden. 
Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De Commissie 
adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad van Roosendaal en heet hem welkom binnen 
uw gemeenteraad.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Ik vraag nog even aan leden van u raad of er nog 
vragen zijn aan de Commissie omtrent haar bevindingen. Dat is niet het geval. Dan dank ik u zeer en 
dechargeer ik u tevens van de taak die u heeft willen opnemen ten behoeve van het vooronderzoek 
naar de beëdiging van de heer Klaver. En dan ja sorry meneer Klaver, Paul, dan is het nu toch zover 
om over te gaan tot… De heer Klaver heeft ervoor gekozen om voor zijn beëdiging de ambtseed af te 
leggen. Meneer Klaver, ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch 
middellijk onder welke naam of voorwendsel dan ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik 
zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige 
belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de 
wetten zal nakomen en dat ik de plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. 
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De heer KLAVER: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, dan bent u nu beëdigd tot lid van de gemeenteraad van Roosendaal 
en welcome back. We hebben straks wel een feestelijke schorsing voor felicitaties. Oké.  
 
De VOORZITTER: Dames en heren, dan zijn wij toe aan het volgende onderdeel. En dat is de, de 
voordracht tot benoeming van een nieuwe wethouder, de heer Van Poppel. Corné van Poppel in 
verband met het defungeren van de heer hugo Polderman. Maar dan gaan we hem eerst, als u dat 
toelaat beëdigen, maar daaraan voorafgaand ook hier dezelfde Commissie die onderzoek heeft 
gedaan naar de geloofsbrieven van de heer Van Poppel, de heer Aygün. 
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook hier dezelfde Commissie heeft de 
geloofsbrieven en de verdere ingezonden stukken door de heer Van Poppel onderzocht. En we zijn tot 
de conclusie gekomen dat de genomineerde voldoet aan de leeftijdsgrens en niet is uitgesloten van 
het Kiesrecht. Voldoet aan het vereiste van het niet hebben van onverenigbare betrekkingen, voldoet 
aan het vereiste van het niet vervullen van nevenfuncties waarbij de uitoefening ongewenst is met het 
oog op een goede vervulling van het wethouderschap, voldoet aan het vereiste van het niet verrichten 
van verboden handelingen als genoemd in de Gemeentewet. En ten slotte voldoet aan het vereiste 
van ingezetenschap van de gemeente Roosendaal. En de conclusie is dat de Commissie adviseert tot 
besluiten van benoeming tot wethouder.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Zijn er nog vragen aan de Commissie in de persoon 
van de heer Aygün vanuit u raad? Dat is niet het geval. Dan dank ik u ook hier zeer voor en ook bij 
deze gedechargeerd wat betreft uw werkzaamheden, wat betreft de geloofsbrieven omtrent de heer 
Van Poppel. U weet het de benoeming, u gaat over de benoeming van wethouders, over personen is 
altijd schriftelijk. We hebben stembiljetten. Ik hecht er even aan te benadrukken dat de heer Van 
Poppel nu nog raadslid, ervoor heeft gekozen om zelf niet mee te stemmen. Ja, ik meld het maar 
even, dat is wel ontzettend netjes. U hoeft de zaal uiteraard niet te verlaten. Maar dat is de keuze die 
u heeft gemaakt. Ik denk een hele verstandige keuze, maar formeel had u dat wel kunnen doen. Maar 
kiest u er om goede redenen voor om dat, om dat niet te doen. Dan gaan nu de stembriefjes 
rondgedeeld worden. En dat is eigenlijk een hele mooie als u het eens bent met de voordracht dan 
hoeft u niets te doen, want het staat al keurig genoteerd. Als u het niet eens bent met deze voordracht 
dan zet u een streep door de kandidaat. En als u een andere kandidaat wilt voorstellen, dan heeft u 
nog rechts nog een blokje dat is nu leeg en dan kunt u dan opschrijven welk persoon u wel geacht 
vindt wethouder te moeten, te moeten worden. Ja, allemaal duidelijk hoe het werkt? Dat is het geval. 
We wachten de uitslag af.  
 
De VOORZITTER: Ja. We hebben 29 biljetten terug ontvangen. Ik begin bij het begin.  
Wethouder Van Poppel, of althans kandidaat Van Poppel.  
De heer Van Poppel.  
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
Gaat goed hoor! 
De heer Van Poppel. 
Nog een keer de heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
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De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
Gaat nog steeds goed. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
De heer Van Poppel. 
En de heer Van Poppel. 
Ja, van de aanwezige leden in de raad 29 hebben allen ingestemd met de voordracht van de heer 
Van Poppel tot wethouder van de gemeente Roosendaal. En daartoe ga ik over tot de installatie van 
de heer Van Poppel. Als u naar voren wilt komen en als ik u mag vragen te gaan staan. U heeft ervoor 
gekozen om de belofte af te leggen. Meneer Van Poppel, ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd 
te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift of gunst heb 
gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik iets om dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw 
zal zijn aan de Grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer 
en geweten zal vervullen.  
 
De heer VAN POPPEL: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Dan bent u hierbij geïnstalleerd en beëdigd tot wethouder van de gemeente 
Roosendaal. Zeer gefeliciteerd. Nee, u bent wethouder, dag Hugo, ja en dan ga ik nog iets tegen, nog 
iets tegen Hugo zeggen.  
 
De VOORZITTER: Ja, u kunt weer gaan zitten. Ja. Wij hebben, wij verliezen een fantastisch 
wethouder in Roosendaal, een man die natuurlijk politiek geverseerd is tot op het bot, raadslid, 
statenlid, kamerlid. Maar dan ineens in dat bestuurlijke wereldje komt wat op onderdelen ook wat 
weerbarstig was, want dat het je gedrevenheid om toch nog als echte volksvertegenwoordiger op te 
komen voor je standpunten en te zeggen wat je vindt en op zichzelf is daar niks mis mee. Ik heb 
ontzettend veel informatie over je gekregen maar ik bewaar dat voor momenten, want ik moet nog 
vaker met je afscheid nemen. Dus ik, ik doceer wat. Maar wat echt als een rode draad Hugo komt is 
een man die goed met zijn ambtelijke staf communiceerde en opereerde. En dat je altijd bereid was 
om tegenspraak, de spiegel voor gehouden kreeg en dat je dat altijd waardeerde. En dat men echt het 
gevoel had, ja de wethouder luistert ook naar ons en verdedigt ook onze belangen in het college en 
dat je daar ook echt stond voor wat je vond. Dus dat komt echt als een rode draad en dat herkennen 
wij, herkennen wij ook wel. Wat wij natuurlijk ook wel in jou herkennen is de nuchtere Zeeuw, ja echt 
waar. Je, vaart kano en jouw vrouw roeit en waarom je dat nou doet, als dus Hugo waarom zou je met 
je rug ergens naartoe varen. Ja, is jouw vrouw in de zaal? Ja, heeft u het gehoord? Ja. Het is toch 
verschrikkelijk, ik zou het gewoon niet meer doen, omdraaien, omdraaien. Maar het typeert wel de 
rechttoe-rechtaan, stoere, oprechte Zeeuwse mentaliteit. Het is zoals het is en what you see is what 
you get. En dat heb je ons wel laten zien, in alle collegialiteit. Cijfers en begrotingen dat is geen 
verrassing, dat vind je maar gedoe. Je zegt zelf ik snap er niks van, ik ben daar niet van, maar wat blij 
dat we Toine hebben. Ja, heb ik van horen zeggen. Je bent niet van details. Hoofdlijnen, maar dat is 
heel goed, wij besturen op hoofdlijnen met die stad, met die gemeente vooruit en dat heb je 
ontzettend goed gedaan. Je hebt nu heel veel tijd begrijp ik om samen met je vrouw er nog meer op 
uit te trekken met een caravan, dat deelt met een andere wethouder van een andere politieke 
signatuur waar je naast zat en wat ging het toch enig. Jullie waren de enige twee snorren in het 
college. Snorren af en toe brommen, maar toch heel goed. Wat dat betreft hadden we, hebben we een 
fantastisch college. En ook alle vertrouwen in Corné dat je krachtig in ons team, in ons team past, 
daar hebben wij absoluut niet ook maar geen enkele bedenking bij, integendeel. Ik heb nog heel veel 
staan, maar ik moet nog wat dingen overhouden voor andere momenten. Wat wij nu namens het 
college en ook namens de gemeenteraad, Hugo met oprechte dank, werkelijk oprechte dank. We 
waarderen uiteraard je besluit maar vinden het echt jammer dat je vertrekt, met nog anderhalf jaar 
toch te gaan naar die eindstreep, maar we snappen het en we respecteren het. Wat wij, want het is 
altijd lastig om een cadeau te geven wanneer je niet precies weet of dat nou precies de juiste snaar 
raakt. Dus wat we nou gedaan hebben is om jou in ieder geval een schilderij, daar begin ik maar mee, 
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Elsbeth, te geven en dat schilderij is met opzet leeg. We hebben een, een kunstenaar in de Brugstraat 
gevraagd, die jij ook goed kent en hij jou en ook je vrouw goed kent. En hebben gezegd nou kun je 
een invulling geven aan het witte doek wat wij jou aanbieden. En dat is helemaal aan jouw keuze, aan 
jullie keuze om dat met die kunstenaar vorm te geven, beeltenis te geven. Dus symbolisch bieden wij 
het doek, het doek aan maar nadrukkelijk in overleg met die kunstenaar en ook wat jullie zelf willen, de 
invulling zoals je dat graag wilt zien als dat prijkt natuurlijk boven je bedje. Dit dan een… En dan 
hebben we nog iets anders. Nou we hebben altijd ook een materieel cadeau wat visualiseert en 
symboliseert onze gemeente met een hele mooie beeltenis. Ik ga dat verder niet verklappen wat 
daarin staat, het is een, het is een schaal waar je heel veel dingen in kunt leggen, mee kunt doen. Dat 
is ook weer dat willen wij Hugo jou ook weer graag aanbieden, dat is (niet verstaanbaar) En dan wil ik 
jouw lieve vrouw naar voren roepen, want ja wat is een wethouder zonder een partner. Dus de 
bloemen zijn niet voor jou maar voor je vrouw. Onder luid applaus. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, burgemeester, zal ik maar zeggen bedankt voor het open 
doekje, ik zal dat open maken. En bedankt met name ook voor alle mooie complimenten die ik van u 
mocht ontvangen. Ik zal straks kijken wat er in dat andere mooie pak zit. Ja, wat moet je zeggen als je 
afscheid neemt. De reden is bekend. Ik merkte toch van ja ik ben nu nog op zich wel gezond, maar 
wel de gezondheid die past bij een 65-jarige. En ik wil die gezondheid zoals die nu is graag zou 
houden. En je merkt toch wel aan je lijf en leden dat met name om elke dag er toch volledig voor te 
zijn, want dat vind ik wel je bent wethouder voor 100% of je bent het niet. En wat dat betreft denk ik 
van dat de opvolging van Corné op dit moment toch de meest verstandige is. De meeste mensen 
zeggen van ja we vinden het jammer, maar we begrijpen het wel. En ik denk ja dat is beter dan 
andersom dat ze zouden zeggen van nou we begrijpen het of we begrijpen het niet maar we vinden 
het wel fijn. Dus op zich is dat een mooi compliment wat ik van veel mensen heb gehoord. We gaan 
op 7 oktober waarvoor u van harte bent uitgenodigd bent nog een keer doen, denk ik. En daar zie ik 
ook van harte naar uit dan kunnen we ook kennis maken met de nieuwe wethouder, dat zou ik ook 
graag zo zien dat we de gaande en de komende man voorstellen aan de stad en afscheid nemen van 
de gaande en de nieuwe verwelkomen. Dus dat vind ik een leuke combinatie. Maar ik wil toch in ieder 
geval hier woorden van dank uitspreken naar u als gemeenteraad, want ik heb uw opstelling altijd 
kritisch en altijd gewoon to the point altijd begrepen, zeker in het lastige dossier wat ik heb gehad, als 
betrokkenheid en de behoefte om ook gewoon beide dossiers gewoon te kunnen sturen. U hebt dat 
altijd goed gedaan en ik dank u daarvoor dat u die oprechte betrokkenheid aan mij hebt getoond en af 
en toe lastig hebt gemaakt, maar nooit echt vervelend. Dus dat vind ik fijn, ik vond de samenwerking 
met u allen buitengewoon plezierig. U weet ik had daarvoor tien jaar in de raad aan uw kant gestaan 
en gemerkt besturen is inderdaad een ander vak, dat heb ik van u mogen leren. Maar het was 
buitengewoon boeiend, om dat toch die tweeënhalf jaar te doen. Ik heb daar veel van genoten en ik 
dank u ook in de collegialiteit van de mede-wethouders dat we dit tweeënhalf jaar samen hebben 
mogen doen. Het was buitengewoon plezierig. Ik wil in ieder geval ook niet vergeten te bedanken alle 
bodes die mij al die koffie in al die jaren hebben geschonken, want dat was toch wel fantastisch. En 
misschien is het nu het moment om ook daarvan nog even gebruik te gaan maken. Dus ik ga het 
hierbij laten. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, Hugo. Dan wil ik nu graag schorsen om de heer Klaver te feliciteren 
met zijn benoeming tot lid van de raad. De heer Van Poppel te feliciteren tot benoeming van 
wethouder van onze mooie gemeente en voor nu ook afscheid te nemen van Hugo Polderman in zijn 
functie als wethouder. Ik schors de vergadering. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik zou de vergadering willen hervatten. 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
    van 14 juli en 22 juli 2016 
De VOORZITTER: En dan en dan zijn wij bij agendapunt 3. En dat handelt over het vaststellen van de 
besluitenlijst van uw vergadering, vergaderingen van 14 juli en 21 juli jongstleden. En daar zijn bij de 
griffie geen amendementen op het verslag binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u conform bent. 
Dat is het geval.  
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4. Afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen, actielijst en motielijst en lijst 
    ingekomen stukken 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 4. En dan kent een aantal onderdelen, dat is 4.a. 
 
a. Lijst van aan u raad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Een lijst van aan u raad geadresseerde brieven. En kunt u instemmen met ons 
voorstel om die brieven af te handelen zoals we het daar hebben voorgelegd aan u? Dat is het geval. 
Dan gaan wij dat aldus doen. 
 
b. Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Dat 
kent, dat kent twee domeinen bestuur en omgeving. En nou ja, wij hebben even de zomervoorraad die 
ook even tot ons komt, dus dat is allemaal wat veel. Maar ik begin even bij het beleidsterrein bestuur 
en ik ga gewoon even snel de brieven, de antwoorden af en dan hoor ik wel van u of er nog behoefte 
is aan een verduidelijkende vraag. Beleidsterrein bestuur, fractie D66 fusie Gertrudiscollege en 
Norbertuscollege. Geen aanvullende vraag. De Roosendaalse Lijst overlast Molenstraat 1 jaar later. 
Geen aanvullende vraag. Partij van de Arbeid, gemeentelijke garantstelling Parkeerbeheer. Komt ook 
een beetje terug op de agenda. Nee, oké. De fractie van D66 Pokémon Monsterverbond. Meneer 
Raggers dat valt me nou tegen, want ik zie er eentje lopen. De fractie van de SP stand van zaken 
rondom de biomineralenfabriek. Nee? Mevrouw Oudhof, nee? Fractie van de VVD overlast 
Molenstraat. De fractie van de Partij van de Arbeid, mogen ondernemers ondernemen in de 
Roosendaalse binnenstad. Nee? Ja, toch weer twee, zie je, zie je. Fractie CDA doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting. Niet. VLP de overlast Molensteeg inzake Poolse supermarkt  Molenstraat. Niet? 
Nieuwe Democraten herkenning E-herkenning en subsidiemakelaars. De heer Schijvenaars? Nee? 
D66 gebruik facebook, livestream voor weergeven vergaderingen gemeenteraad. Gelukt. De VLP over 
de biomineralenfabriek. Niet het geval. CDA onderhoud kunstwerken. Niet. VLP locatie Centraal 
Bureau Rijvaardigheid. Niet. Roosendaalse Lijst digitalisering overheid. Nee. De Roosendaalse Lijst 
korting bouwleges bij groene plannen. Niet. En tenslotte uw fractie vandalisme kinderdagverblijf 
Domino. Niet, nee. Dan gaan we naar het beleidsterrein omgeving. Ik loop alles ook maar even af. De 
fractie van de Nieuwe Democraten Tapijtschade Nieuwe Markt. De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel voor het antwoord. Teleurstellend dat het college 
vindt dat na deze miljoeneninvestering kwaliteitsniveau B gehaald moet worden. Wij vinden dat we 
minimaal naar kwaliteitsniveau A moeten en willen graag hierover een reactie van de wethouder. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u heeft als raad zelf het kwaliteitsniveau B vastgesteld 
dus wat dat aangaat ligt de bal bij u. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan zullen wij dit agenderen voor de Commissie en komen met voorstellen 
om over te gaan tot kwaliteitsniveau A. 
 
De VOORZITTER: Ja. Waarvan, waarvan akte dat gaat naar de Commissie. De Roosendaalse Lijst 
markeringen Wouwbaan. Geen nadere vraag? De fractie van de VLP inzake de brug Godwaldtpark. 
Niet. Roosendaalse Lijst uitbreidingsplannen Heidepol. Nee. De VLP horecabestemming pand 
Vughtstraat. Niet. VVD trottoir nabij Rosada. Wel? Ja? Ga uw gang mevrouw Frijters.  
 
Mevrouw FRIJTERS: Ja, bedankt voor de antwoorden, wethouder. Als ik de antwoorden goed heb 
begrepen is de vlakke ruimte tussen trottoir en een waterpartij minder dan 60 centimeter en verbreding 
van de vlakke ruimte lijkt niet, is volgens mij niet te realiseren zoals ik uit de vragen opmaak, uit de 
antwoorden opmaak. Heeft het college overwogen om een veilige afrastering te plaatsen zoals het 
CROW, CROW overweegt of adviseert? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Zoals, ja dank u voorzitter, zoals de beantwoording ook al aangeeft zijn er 
mogelijkheden om wel ervoor te zorgen dat het pad beter begaanbaar is. Er staan twee opties vermeld 
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optie A en B en daar wordt ook over gesproken met Rosada om te kijken hoe het daar veiliger 
gemaakt kan worden en dat hangt ook weer samen met de optie A of B die gekozen gaat worden.  
 
Mevrouw FRIJTERS: Maar dat is geen antwoord op mijn vraag, volgens mij want ik heb het over het 
veilig maken van de vijver, dus afrastering van die vijver en die A en B is meer over het verplaatsen 
van de lantaarnpaal. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, maar één vraag. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Ja, maar dan wil ik wel antwoord op mijn vraag. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar dit is het antwoord wat u kreeg. Ja, nou, oké. Dit is het daar moet u het 
mee doen en als u dat niet goed vindt dan heeft u andere middelen om het nog een keer aan de orde 
te stellen. Oké? Partij van de Arbeid toegang versus HetPunt. Ja. Ik laat het even, ik kijk even naar de 
heer Yap. Maar ja goed, dat gaat, dat gaat door hè. Ja. Fractie VVD bodemverontreiniging. Nee. 
Roosendaalse Lijst sluiting Fatima Huis. Nee. Roosendaalse Lijst tracé 380 KV. Niet. VLP ook de 
sluiting Fatima Huis. Ja, meneer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Jawel, voorzitter. Uit de beantwoording blijkt dat een aantal zaken nog in 
overleg zijn zowel met eventuele betrokkenen als met AlleeWonen. Ik zou graag daarvan op de 
hoogte gehouden willen worden middels de actielijst als dat mogelijk is.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dat is een suggestie die ook al bij mij opkwam om dat te gaan doen, dus ik 
kan me er helemaal in vinden.  
 
De VOORZITTER: Wat een fantastische maidenspeech. Dit belooft zo ontzettend veel. Goed. VVD 
gevaarlijke fietspaden. Nee. De VLP bomen bij het Fatima Huis. Nee. De Nieuwe Democraten 
vervolgvragen over de ellende van scheve stoeptegels. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, wij betreuren dat er zelfs geen excuus af kan bij het college 
waar blijft dan de één per tien met kwetsbare ouderen die vallen en gewond raken door de staat van 
onderhoud en beheer. Wij gaan hier uitgebreid over spreken bij de Commissie voorzitter, wij gaan dit 
op deze manier agenderen.  
 
De VOORZITTER: Oké, wij gaan het zien. U zelfde fractie inzake grondwater Roosendaal. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank voor de antwoorden van het college, wij gaan uit, wij gaan in op de 
uitnodiging om hier ambtelijk eerst over bijgepraat te worden, die afspraak zullen wij gaan maken, 
voorzitter. En daarna zullen wij het indien nodig nog gaan agenderen voor de Commissie.  
 
De VOORZITTER: Ja. Akkoord, wij nemen daar kennis van. Fractie van het CDA vissers aan de kant. 
Nee? De VVD parkeerproblemen rond Plein 40. Nee. De Roosendaalse Lijst over hetzelfde onderwerp 
eigenlijk. Nee. De Partij van de Arbeid en GroenLinks kinderen uit armoede en aanpak integratie 
statushouders. Nee. Roosendaalse Lijst proef openbaar vervoer. Ja? 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, burgemeester of voorzitter, bedankt voor de wethouder voor de 
beantwoording van de vragen. U geeft aan dat de grootste problemen in de Wouwse Plantage liggen 
en dat u daar in gesprek bent. Kunt u aangeven met wie u in gesprek bent en waar u naartoe wilt met 
dat gesprek?  
 
De VOORZITTER: Ja, wet… mevrouw Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja wij hebben deze vraag ook samen beantwoord, voorzitter. En dit onderdeel 
daar ben ik mee bezig geweest. Ik ben zelf ook in gesprek gegaan met bewoners in Wouwse Plantage 
met Stichting Zet. De Provincie heeft mogelijkheden om subsidie te verstrekken om 
vervoersproblematieken in kleine kernen te bevorderen. De wijze waarop dat zal gebeuren dat gaat in 
nauw overleg waarbij Zet een beetje als tussenpersoon en adviserend bij dit proces betrokken is. Dus 
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wij zijn daarover in overleg en proberen dan tot een goede subsidieaanvraag te komen. Ik hoop dat 
dat voldoende is voor de beantwoording.  
 
De VOORZITTER: Ik zie de heer De Regt toch redelijk instemmend knikken. Dan de reactie van de 
VLP informatievoorziening bij wegwerkzaamheden. Nee. De fractie Nieuwe Democraten BigGym in de 
badhuisstraat. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dat is een prachtig voorbeeld van een straat die al tientallen 
jaren één grote ellende veroorzaakt. We zijn blij dat de constructie nu gaat plaatsvinden weliswaar 
veel te laat, dus onze vraag is kan het niet eerder. Heel concreet dat bruggetje wanneer wordt dat nu 
opengesteld, want dat geeft in ieder geval een betere toegankelijkheid zeker voor voetgangers en 
voor mensen op de fiets.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok, doet dit of? Cees? Ja. 
 
De heer LOK: Ja, je moet volgens mij nooit je naam ergens onder zetten, voorzitter. Ja, zoals ik 
aangeeft hij staat niet, hij staat gepland in 2018 en dat onderhoudsprogramma dat stelt u als raad ook 
zelf vast. Dus wat dat aangaat bent u zelf aan zet. En de brug ja zoals het er staat is het, hij blijft 
gesloten, totdat met betrekking tot het doorgaand verkeer over de brug en het aansluitend particulier 
terrein goed geregeld is. En niet eerder dus. En mooier kan ik het niet maken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En de vraag is wanneer gaat dat bruggetje dan open? 
 
De heer LOK: Wat zegt u? 
 
De heer SCHIJVENAARS: De vraag is wanneer gaat dat bruggetje dan wel open? 
 
De heer LOK: Ja, lezen als we alles met betrekking tot het doorgaand verkeer en aansluitend 
particulier goed geregeld is. En dat zijn we niet alleen, gaan we over dat is ook de particulier, dus ja.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, als ik geen antwoord krijg dan gaat het naar de Commissie. 
 
De VOORZITTER: Waarvan, waarvan akte. De fractie van de VLP bomen situatie Vughtstraat hoek 
Emile van Loonpark. Nee. De fractie Nieuwe Democraten kapotte fietspaden. De heer Schijvenaars?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dat gaan we absoluut in de Commissie uitgebreid 
bespreken.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u. Fractie PvdA en de Nieuwe Democraten, maar ja maar goed loop het 
lijstje wel even af. De aanvullende vragen over het HetPunt de toegang, maar dat lijkt mij gearresteerd 
bij het vaststellen van de agenda vanavond. Fractie SP niet verlenen van huishoudelijke hulp door 
TWB in de zomermaanden. Ja, mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, we zijn blij met de acties die thuiszorg West-Brabant uitgezet hebben 
dat ze niet meer werken met nulurencontracten en dat ze ook de mensen die geklaagd hebben gaan 
bellen en dat ze alsnog gaan kijken hoe ze de geleverde zorg gaan inzetten. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is meer een statement maar ik heb niet echt een vraag gehoord richting de 
wethouder en dat wist u wel. Fractie Nieuwe Democraten onkruidbestrijding.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, het is allemaal hetzelfde verhaal.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat vind ik ook. 
 
De heer SCHIJVENAARS: We gaan natuurlijk met elkaar hard werken voor de kwaliteit te verhogen, 
we zullen ook dat weer gaan agenderen omdat we hebben begrepen miljoenen vrij gaan komen 
binnenkort om te besteden aan extra onderhoud en beheer. 
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De VOORZITTER: Oké. We gaan het allemaal zien. Roosendaalse Lijst illegaal dumpen van afval. De 
heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Eén van de genoemde maatregelen om de zaak tegen te 
gaan wordt genoemd het dagelijks ophalen van het geplaatste huisvuil bij de, bij de hotspots zoals dat 
genoemd wordt. Op zich is dat natuurlijk goed dat dat gebeurt want dan blijft de stad wel schoon maar 
het is natuurlijk geen oplossing voor het probleem want door het vuil steeds weg te halen beloon je 
eigenlijk degenen die het daar wegzetten. Want die denken van dat gaat goed zo. Dus wij zijn eigenlijk 
op zoek naar een oplossing die ook op termijn ervoor zorgt dat dit niet meer plaatsvindt, dat was 
eigenlijk de intentie van de vraagstelling.  
 
De VOORZITTER:  Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine opmerking nog daarover, geheel mee eens want 
als je dat zomaar toelaat ja dan maak je het wel erg makkelijk voor mensen. We hebben een nadere 
verdieping op die hotspots wat er aan de hand is. Constateren wel dat en dat moeten we ook 
doorzetten, zodra de, de containers die bovengronds staan en dat ziet er ook vaak niet uit, 
ondergronds brengen. Dan zien we juist door het ondergronds brengen zien we een aanzienlijke 
afname van het illegaal dumpen. En nu gaan we wel kijken naar maatregelen van, natuurlijk ook zeker 
handhaving en toezicht, stukje sociale controle wat daarbij hoort. Maar het is wel opmerkelijk, moeten 
we doorgaan, er zijn nog een aantal plekken waar we echt moeten intensiveren om die containers 
ondergronds te brengen want dat heeft wel een effect. Zodra je het ondergronds brengt dat het op 
termijn na verloop van tijd toch fors terugloopt. We hopen dat dat doorzet overigens.  
 
De VOORZITTER: Oké. Voorlopig zo voldoende? En tenslotte de fractie van de VLP bezwaren 
medewerkers KCT. Geen aanvullende vraag? Nee? Oké, goed. 
Dan hebben we die punten afgewikkeld. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan vervolgens de actielijst en de motielijst. Ik stel even de actielijst in totaal aan 
de orde. Daarover op- of aanmerkingen één uwer? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door met die 
acties. De motielijst idem dito, op- of aanmerkingen daarover. Dat is niet het geval. Dan is dat 
voorlopig zo geaccordeerd naar de stand waarin het daar is vermeld.  
 
5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Agendapunt 5, nou die zijn er niet. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 39 Voorstel tot wijziging bemensing Commissie Onderzoek Geloofsbrieven voor 
    raadsleden en wethouders  
De VOORZITTER: Agendapunt 6, dan beginnen we tot een, met het voorstel tot wijziging van de 
bemensing Commissie Onderzoek Geloofsbrieven voor raadsleden en wethouders. U heeft dat stuk 
ontvangen. Wenst één uwer daarover het, het woord? Dat is niet het geval. Kan ik dan constateren 
dat we dat bij hamerstuk aanvaarden? Dat is zo. Aldus besloten. 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 49B-2016 Gemeentegarantie Parkeerbeheer B.V. 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 7.a. aangaande de raadsmededeling 
gemeentegarantie Parkeerbeheer BV. Voor de eerste termijn geagendeerd door de fractie van de 
Partij van de Arbeid, de heer Yap. Ik geef u graag het woord. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, goedenavond. Wij hebben…. Ja, we zijn al even bezig dus dat, nee, we 
hebben in de Commissie hier al even bij stilgestaan wat de wensen en bedenkingen zijn van een 
aantal fracties die daarover het woord hebben gevoerd. De PvdA was in ieder geval niet positief over 
de wijze waarop ja Parkeerbeheer Roosendaal heeft geopereerd om te komen nu tot deze lening. 
Men heeft investeringen gedaan en komt daarna tot de conclusie dat het geld op is en trekt daarvoor 
een lening aan waar de gemeente nu garant voor moet staan. We hebben eerst nog nagedacht ja dat 
is in de Commissie voldoende om dat signaal ook af te geven. Nou toch wel handig om ook dat hier in 
de raadsvergadering nog eens te doen. Ik heb wel gepeild bij diverse collega’s of een motie zinvol is. 
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Ja, dat, dat lijkt lastig te zijn gelet op de standpunten van diverse andere partijen. Die gaan we dan 
vanavond niet indienen, maar we willen nog wel bericht van het college over het feit hoe een 
gemeenteraad nu in stelling wordt gebracht. Het stond ook in de actielijst opgenomen over 
gemeentegarantstellingen. Het is voor de gemeenteraad ja eigenlijk ja qua feiten en omstandigheden 
steeds moeilijker peilen wanneer het handig is en wanneer niet, het zogeheten afwegingskader ja 
ontbreekt toch steeds. Ook bij dit, bij deze raadsmededeling, want ja dat is eigenlijk tot op heden niet 
helemaal inzichtelijk geworden waarom, wat nu het nut en de noodzaak is om te komen tot deze 
gemeentegarantie. Nogmaals ten grondslag lag daaraan die lening. De opvatting van de PvdA in die 
zin is in ieder geval dat wij dus grote moeite hebben met, met de handelswijze van Parkeerbeheer 
Roosendaal. We begrijpen echter wel dat het ook weer geen zin heeft om die gemeentegarantie tegen 
te houden, omdat dat dan weer invloed heeft op het voortbestaan, op het voort opereren van 
Parkeerbeheer Roosendaal. Maar laat duidelijk zijn dat de PvdA dat signaal wel wil afgeven. Ook met 
toekomstige garantstellingen. Hier gaat het om een bedrag van 440.000 euro. In de Commissie heeft 
mevrouw Koenraad bijvoorbeeld ook nog opgemerkt dat we eerder ten aanzien van douanekantoor 
voor een x-aantal miljoen garant staan als gemeente. Maar goed voor de gemeenteraad is het steeds, 
in ieder geval wat de PvdA betreft, lastig om af te wegen of, of je hier akkoord mee moet gaan of niet. 
Ook hier nogmaals, dit was eigenlijk al een gelopen koers en dan komen wij achteraf en achteraan 
weer in beeld en dat willen we voor de toekomst in ieder geval voorkomen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Yap. Ik kijk even naar wethouder Lok. Nog behoefte aan een 
reactie? Ja? Het is aan u. Ja. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb weliswaar niet echt vragen gehoord van meneer Yap 
over deze garantstelling, maar we hebben in de Commissie ook uitgebreid aan de orde gesteld 
waarom Parkeerbeheer de investering heeft gedaan. Dat had vooral te maken dat ze proactief wilden 
zijn omdat er in de binnenstad gesproken werd over een loyaliteitssysteem en Parkeerbeheer daarbij, 
zal ik maar zeggen, niet de hinderpaal wilde zijn. Daarom is toch een beetje, maar dat heb ik ook in de 
Commissie ook uitgelegd of toegegeven dat dat een beetje de omgekeerde weg is. Normaal 
gesproken doe je natuurlijk gewoon de andere volgorde, Parkeerbeheer heeft het nu voor, dat 
proactieve uit kort geld gefinancierd. Nou goed en dat is natuurlijk geen lang leven beschoren, dat 
gaat om investeringen die meerjarig zijn. En dus normaal gesproken voeren we ook de omgekeerde 
wereld. Dan doen we de goede volgorde, we gaan dan nu een gemeentegarantie vragen. Als die dan 
wel of niet wordt verstrekt dan kan de gemeente de geldlening verstrekken, garanderen. Dus in de 
Commissie hetzelfde gezegd, dit was niet de goede volgorde. Maar met enig respect zeg ik er was wel 
een soort argument dat Parkeerbeheer zorg wilde dragen voor de voortgang van de systematiek. Tot 
zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Nog één uwer behoefte aan een tweede termijn? De heer 
Van Gestel, de heer Schijvenaars. Ja, de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, uiteraard zojuist goed geluisterd naar de wethouder en dank 
ook dat hij het zegt dat het de omgekeerde volgorde is. Het is alsof je een doosje opwindt en dat zet je 
voor je, doosje Parkeerbeheer B.V. en dan draait een heel mooi rustiek muziekje uit. Maar ineens 
plots gaat de deksel omhoog, floep, duiveltje eruit, duveltje uit het doosje, voorzitter, met snor en die 
komt u vertellen dat er iets al gedaan is en daarna gaan we nog iets corrigeren. Ja, dat voorzitter, een 
verrassing is nooit welkom voor een gemeenteraad. Zeker niet voor onze fractie, want de verrassing 
impliceert natuurlijk ook en dat staat ook in de mededeling die u zelf heeft gestuurd dat er financieel 
liquide ja dat die lening wel nodig is. Ja, dat noopt natuurlijk ons na te denken. Wij hebben eigenlijk 
weinig inzicht in wat daar zich afspeelt. Ja, is dit dan het enige wat dan, wat dan komt of zijn er nog 
dingen op stapel. Er komen allemaal vragen boven als we dit ineens op ons dak krijgen, voorzitter. En 
het lijkt ons goed om dat in gedachten mee te nemen, want een zomaar weer een garantie krijgen is 
natuurlijk de Roosendaler die daarvoor garant moet staan. Ja dat moeten wij ook wel goed kunnen 
afwegen. En ik ben het met mijn college de heer Yap eens dat op dit moment die afweging, wij kunnen 
die eigenlijk feitelijk niet maken, want wij zijn al voor een fait accompli gesteld. Het heeft inderdaad 
geen zin om daar dan nog voor te gaan liggen, want dan zouden we voor gaan liggen op het 
voortbestaan van Parkeerbeheer B.V., want zo oogt het. En ja en in dat geval is het ook nog eens 
onaangenaam, voorzitter. Dus kort resumé voor de VLP zou u ons kunnen verwachten dat we in ieder 
geval in de komende periode wel gaan verdiepen in wat precies Parkeerbeheer wel en niet doet, 
uiteraard. En we zijn enorm geïnteresseerd in de investering die we dan nu aan het college overlaten 
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om te gaan dekken met een lening. Dus ook daar willen we graag wat meer informatie hebben als dat 
t.z.t. kan. En uiteraard maar niet te onverlet ja u heeft het zelf aangegeven en wij gaan er dan ook van 
uit dat u het dan ook nooit meer zal doen.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Heeft u begrepen wat de VLP net zei? Ik niet. Ik heb 
een hele simpele vraag voor wethouder Lok en dat is dat vandaag werd bekend dat wij het 
parkeertarief in de garage op zondag terugbrengen naar 2 uur per dag in het kader van de zondag 
openstelling. En wij vragen ons nu af dat betekent per definitie omzetderving voor Parkeerbeheer. We 
hebben nu een lening verstrekt, of een garantstelling verleend omdat er wat problemen waren met de 
liquiditeiten. Wat verwacht de wethouder dat er gebeurt met de liquiditeit van Parkeerbeheer wanneer 
de omzetderving in een behoorlijke omvang gaat plaatsvinden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Ik kijk ook even nog naar de heer Yap in 
tweede termijn. Niet? Anderen van u raad ook niet? Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. De investeringen waar het om gaat dat stond beschreven in 
de raadsmededeling dat is vooral investering in apparatuur en vooral om het kentekenparkeren 
mogelijk te maken, dus die investeringen waren al gedaan. Dus ja het zij zo en daarnet uitgelegd dat 
de volgorde daarom wel niet goed was, maar andersom moet in het vervolg. Over de 2 euro en de 
koopzondagen, tot nu toe betaalt de gemeente een bedrag van 156.000 euro als inkomstenderving 
voor die 15 koopzondagen per jaar. Die andere 37, moet even snel aftrekken, daar staan er natuurlijk 
doorgaans niet heel veel mensen in die garage en dan is het ook tegen het daltarief. En we hebben 
uitgerekend dat we met de 2 euro met een maximum van 2 euro, want u moet goed dat is een 
essentieel verschil iemand die er straks maar een kwartier in staat betaalt geen 2 euro, want die 
betaalt dus minder. En dan hebben we niet eens die volledige 156 nodig zeg ik dan maar, want die 
staat weer in de Begroting als een soort compensatie voor dat de gemeente vindt dat die 
parkeergarage gratis moet zijn. En als je dan een B.V. wat vraagt wat weg te willen geven dan moet 
iemand de rekening betalen, dat leidt niet tot financiële problemen. Dat ga ik u beloven maar niet 
garanderen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dat was de tweede termijn. Er is verder geen besluitvorming die daar 
onder ligt, dus dan is dit onderwerp hiermee behandeld. De vorige zijn zoals bekend 
teruggetrokken/doorgeschoven. 
  
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan de sluiting en dan nodig ik u heel graag uit om onze 
gedecoreerden zo noem ik het dan toch maar even van harte nog te feliciteren beneden in de 
gewelvenzaal met hun familie voor zover mensen daar ook bij aanwezig zijn. Ik sluit deze 
raadsvergadering.  
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 20.55 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
13 oktober 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


