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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 
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VERGADERING DONDERDAG 22 DECEMBER 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 8 december 2016 
 
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. Voorstel 59 Meerjaren Perspectief Grote projecten (MPG) Update 2016 
 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 60 Raadsvoorstel Wijziging re-integratie verordening PW en nadere regels  
    re-integratie 
b. Voorstel 61 Procesnota Citymarketing Roosendaal 
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(VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 
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1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, als u echt uw plaatsen wilt innemen, want dan wil ik echt 
beginnen. De raadsvergadering is geopend. Ik heet u allen welkom en meld van de zijde van u raad 
afwezig de heer Raggers, de heer Breedveld, de heer Gabriëls, de heer Van Ginderen, de heer Van 
den Beemt. Mevrouw Frijters en de heer Van Dorst komen naar verwachting later in de vergadering. 
En van de zijde van het college is afwezig wethouder Schenk. Vanavond hebben wij en als ik bedoel 
wij dan zijn dat behalve de griffier en ondergetekende ook de leden van u raad de heren Wezenbeek 
en Beesems ontvangen de gasten van de raad. Zij zitten achteraan, voor mij recht voor u achter of 
links van u. En ik verwelkom als onze speciale gasten van vanavond de heer Van den Berg, de heer 
Jongenelen, mevrouw Buermans, de heer en mevrouw Schotte, de heer Laros, de heer en mevrouw 
Tuerlings, mevrouw Winnink, de heer Van Keppelen en de heer en mevrouw Prevoo. Ik heet u allen 
namens ons allen van harte welkom als onze speciale gasten bij deze raadsvergadering. 
 
2. Vaststellen raadsagenda 
De VOORZITTER: Dat gezegd hebbende ben ik toe aan agendapunt 2. Het vaststellen van de 
agenda voor vanavond. Kunt u instemmen met deze agenda? Dat is het geval. Dan gaan wij dat langs 
die lijn doen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 8 december 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 8 
december jongstleden. Er zijn bij de griffie geen amenderingen binnengekomen op wat daar staat 
geschreven. Kan ik ervan uitgaan dat u conform de besluitenlijst bent? Dat is het geval. Waarvan akte. 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.a lijst van aan de raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen 
met de afhandeling van die brieven zoals is voorgesteld? Dat is het geval. Dat gaan wij dan ook zo 
doen. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan de afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Dat zijn er in totaal 3 
die u heeft aangemeld voor een nadere vraagstelling. Als eerste is dat van de zijde van de 
Roosendaalse Lijst inzake de nieuwe gebruikers De Suite. Ja, de heer Van Gestel? Maar, ja? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, vandaag op de dagmail verschijnen er rond een uur of 18.00 
uur vier antwoorden. En op eentje zou ik graag een aanvullende vraag willen stellen. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar ik kom zo bij u. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, nee, is goed. 
 
De VOORZITTER: Wel, even, het jaar is ten einde maar laat ons nog eventjes het volhouden. Ik kom 
bij u. Maar ik begin nogmaals bij de Roosendaalse Lijst over De Suite. De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording van onze 
vragen. U geeft in één van de antwoorden aan dat u verwacht in 2017 een opbrengst van 45.000  
euro binnen te halen. In de raadsmededeling van 2015 geeft u aan dat u minimaal denkt uit te komen 
op 70.000 euro. Dus is het reëel te veronderstellen dat 70.000 euro nog gehaald gaat worden en waar 
baseert u dat dan op? En ik wil nog eventjes met klem benadrukken dat de Roosendaalse Lijst niet 
erop uit is om de buurthuizen leeg te halen zoals de VLP suggereert in schriftelijke vragen van 
gisteren… 
 
De VOORZITTER: Even, even…Aanvullend op de vraag op. Ja. 
 
De heer DE REGT: Dat wil ik eventjes gezegd hebben, dus bij deze. 
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De VOORZITTER: Ja, ja, maar we houden ons wel aan het regelement. De heer Verbraak. 
Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, het fundament voor het muziekhuis ligt er. Het wordt nu tijd om te 
gaan oogsten om dat zo maar te noemen. U vraagt mij de schatting met de huidige gebruikers is 
45.000 euro, dat betekent dat je dan nog 25.000 euro te gaan hebt om de 70.000 euro te halen en 
daar gaan we voor. We hebben het nu goed in de steigers staan en er is veel belangstelling zeker 
voor de zeg maar de huur voor een dag of huur voor dagdelen en we gaan er alles aan doen om dat 
bedrag volgend jaar bij elkaar te krijgen. 
 
De VOORZITTER: Tot zover. Dan kom ik bij de VLP. Ik heb twee vragen doorgekregen waar nog één 
nadere vraag op wordt gesteld. Het ene gaat over de nieuwe Nieuwe Markt. Ja, de heer… Even kijken 
hoor, de heer Brouwers. Ja, ik ben ook geen 18 meer. Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Dank u voor de antwoorden van de wethouder. Wij 
zagen in de vraag de beantwoording over de kosten van de Markt dat die met de jaarrekening 
gegeven zouden worden. Wij vinden dit wel een heel kort antwoord. Tijdens de bestuursrapportage is 
namelijk al een bedrag van 330.000 euro als meerwerk meegenomen. Wij hebben toen al 
aangegeven van ja wij hebben niet voor niets een financiële verordening, hier moet de wethouder 
actief op inspelen. En nu krijgen wij een antwoord van ja u krijgt het over zes maanden wel te zien. 
Dus wij zouden eigenlijk liever zien dat de wethouder hier volgende maand een keer met een 
antwoord op terugkomt.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, het is goed dat u het wilt zien, maar dat gaan wij niet doen. Als er grote 
overschrijdingen waren zoals bij de berap is dat keurig aan u gemeld en op dit moment heb ik geen 
andere overschrijdingen te melden.  
 
De VOORZITTER: Naar de stand van heden is dat het antwoord. De andere vraag van uw fractie 
inhoudende subsidies kindervakantieweken. Ook de heer Brouwers? Ja? 
 
De heer BROUWERS: Dank u, voorzitter. Voorzitter, wij hebben de beantwoording van de vragen 
gezien van de Roosendaalse Lijst van de gezamenlijke fracties. We hebben inmiddels een afspraak 
gemaakt op 11 januari met de groep, Werkgroep Activiteitensubsidies bij elkaar te komen en mijn 
verzoek zou daarin zijn om alles nu gelijk een keer goed te regelen omdat daar ook aan afvaardiging 
van de beoordelingscommissie bij zou kunnen zijn als ook de wethouder die hier over gaat. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. Mijn aanwezigheid kan ik u zeker toezeggen. De 
beoordelingscommissie moeten we even over nadenken en ik wil benadrukken die hebben gewoon 
conform de regels hun werk gedaan. Ik zou niet weten waar die verder op bevraagd moeten worden, 
maar een delegatie moeten we gewoon even naar kijken van. Nogmaals benadrukken conform de 
criteria, conform opgestelde verordening hebben zij hun werk gedaan. Maar niettemin ik wil graag mijn 
bijdrage leveren aan de Werkgroep om deze lakunes om daar een oplossing voor te vinden. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, dank u wel. Dit zijn de aangemelde… De heer Van Gestel. Ja, nog 
vragen, ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, abusievelijk slaat u over de aanvullende vraag die heb over de 
antwoorden die vandaag op de dagmail zijn gekomen.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar daarvan hoor ik van de griffie dat er twee daarvan, u heeft er vier binnen 
Ligapark, spoorwegovergang, de nieuwe Nieuwe Markt en subsidie kindervakantieweken. Ja en ik 
hoor zojuist 19.25 uur dat die twee laatste vragen dat die bij u nog een nadere vraag. Maar ik begrijp 
dat u nog een andere nadere vraag heeft. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nou, dat hoor ik nu voor het eerst. Ja. Over welk onderwerp dan? 
 
De heer VAN GESTEL: Over de overweg, de spoorweg. 
 
De VOORZITTER: De spoorwegovergang Kade? 
 
De heer VANGESTEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: En dat is dan het enige? 
 
De heer VAN GESTEL: Dat is het enige. 
 
De VOORZITTER: Nou, vooruit dan. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel. U antwoord dat conform de Mobiliteitsagenda u intensief 
samenwerkt met ProRail. En wij vroegen ons af waar precies die intensieve samenwerking uit bestaat. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Dat bestaat er vooral uit dat alle verbindingen die we nodig hebben over spoor of over 
het fietsparkeren op het station, hoewel dat dan weer net niet ProRail is maar één van de vele 
afdelingen en divisies van NS. Daar blijven we intensief mee in gesprek en als we weer iets en als u of 
een vraag stelt zoals deze of als we zelf iets hebben geconstateerd dan nemen we altijd contact op 
met ProRail en die zijn ons over het algemeen buitengewoon welwillend gezind.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Tot zover. Nou dan hebben we nu echt alle vragen gehad? Ja.  
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agenda onderdeel sub b of c in ieder geval over de actielijst en de 
motielijst. Er zijn geen, roep ik maar even hard, geen nadere vragen aangemeld bij de griffie. Waarbij 
ik ervan uitga dat noch over de actielijst noch over de motielijst een aanvullende vraag gesteld wordt 
in deze raad. Ik kijk naar mevrouw Oudhof. Dat is ook niet juist? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, de SP heeft wel een aanvullende vraag over de motielijst. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat komt u zeer toe. 
 
Mevrouw OUDHOF: Oké. Dat gaat over pagina 13 over 2016-M17. 
 
De VOORZITTER: Even, over welke lijst de actie of motie? 
 
Mevrouw OUDHOF: De motielijst. 
 
De VOORZITTER: Motielijst, pagina. 
 
Mevrouw OUDHOF: Het gaat over de biomineralenfabriek milieueffectrapportage het voorstel is 
afvoeren van de motielijst en de SP wil toch vragen om dat aan te houden. Gezien ook de nieuwe 
informatie die vandaag naar buiten gekomen is. Dat de centrale, de onafhankelijke Commissie MER 
toch nog wat extra informatie wil hebben over de milieueffectrapportage. En ook daarnaast willen wij 
ook aan het college vragen of zodra dat punt wel afgewerkt wordt dat we dan via een 
raadsmededeling zoals meestal het gebruik is, of we dan via een raadsmededeling informatie kunnen 
krijgen.  
 
De VOORZITTER: Ja, dus u zegt concreet om dat terug te brengen op de motielijst dat onderwerp en 
als er nadere informatie is dat dan de portefeuillehouder, het college u nader informeert per 
raadsmededeling. Ik kijk even naar wethouder Lok. 
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De heer LOK: Ja, voorzitter, ik heb er geen enkele moeite mee om u nader te informeren maar niet via 
een raadsmededeling. Commissie MER is het sluitstuk van een vergunningsaanvraag en via de 
vergunning zult u dan worden geïnformeerd. Ik weet niet of het nou helemaal de juiste weg is om 
behalve de vergunning vervolgens ook weer discussie te krijgen over een raadsmededeling want die 
kan nooit iets zelfstandigs meer in zich hebben. Maar als de Commissie MER die nadere informatie 
vraagt en heeft gekregen wil ik die best naar u toesturen. Dat is geen discussie en u mag best de 
motie op de lijst laten staan daar heb ik, daar heeft het college ook geen probleem mee. Maar ik zie 
niet de meerwaarde van een raadsmededeling, nogmaals het is onderdeel van een 
vergunningsaanvraag. 
 
De VOORZITTER: Ja, aanvullend nog?  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat is natuurlijk wel logisch dat we dan die milieueffectrapportage 
erbij zouden krijgen. Maar het lijkt me ook goed dat het college aangeeft hoe om te gaan met een 
motie die door de raad aangenomen is. En dat doe je niet alleen maar door stukken toe te sturen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, daar kunnen we nog heel lang over discussiëren over hoe het nou wel moet. Er is 
een vergunningsaanvraag ingediend en u heeft moties ingediend over milieueffectrapportages over de  
MER, over de GGD en dat zijn allemaal onderdelen van de vergunningsaanvraag. Daar hebben we 
naar, heeft het college naar uw wensen geluisterd en die dingen aangevraagd. Maar daarbij wordt het 
natuurlijk wel onderdeel van de vergunningsaanvraag en het is niet een op zichzelf staand proces de 
motie. Dus ik zou bijna zeggen u merkt het wel, dat gaan we niet zeggen hoor, maar u merkt vanzelf 
hoe het met de vergunning afloopt. Misschien sneuvelt die maar misschien ook niet. En daar kan een 
motie niet heel veel aan veranderen.  
 
De VOORZITTER: Oké, we doen het zo. Het onderwerp blijft staan of keert terug op de motielijst en u 
wordt geïnformeerd en de manier waarop ja dat zullen we dan zien wat u daar dan ook van vindt, 
maar dat is even procedureel dat u in ieder geval geïnformeerd blijft over het onderwerp 
biomineralenfabriek. Anderen nog van u raad over de actielijst en of de motielijst? Of kunnen we dan 
naar de stand van heden de beide lijsten voor kennisgeving aannemen. Dat is het geval.  
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 59 Meerjaren Perspectief Grote projecten (MPG) Update 2016. 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.a een hamerstuk dat handelt over het Meerjaren Perspectief Grote 
projecten Update 2016. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan is dit 
voorstel bij hamerslag aanvaard. 
 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 60 Raadsvoorstel Wijziging re-integratie verordening PW en nadere regels  
    re-integratie 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, 6.a. handelend over het raadsvoorstel Wijziging re-integratie 
verordening Participatiewet en nadere regels re-integratie. Nu is en ik check even of dat klopt vanuit 
uw Commissie dit stuk geagendeerd voor bespreking door de fracties van het CDA en de SP en als 
dat zo is zullen zij de eerste termijn openen om ook de gelegenheid te hebben om desgewenst de 
moties in te dienen. Ik kijk even naar het CDA de heer Mol. 
 
De heer MOL: Voorzitter, het belang van arbeidsparticipatie daar willen wij als CDA-fractie graag 
voortdurend mee onderstrepen. Met name de kwetsbare deelnemers in onze samenleving die blijk 
geven van een sterke motivatie om mee te doen, die geven wij graag een steun in de rug waar dat 
mogelijk is. Het blijkt ook dat bij de toepassing van de uitgangspunten van de Participatiewet blijkt het 
erg belangrijk te zijn dat maatwerk wordt geleverd om die doelgroep uit de gevarenzone te houden of 
te halen. We kunnen ons voorzitter, vrijwel geheel vinden in die aangepaste verordening. Maar ten 
aanzien van kleine niet-commerciële werkgevers die in dit traject van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een rol spelen willen wij graag een toevoeging maken. En met de presentatie van onze 
motie wil ik dat zometeen graag toelichten. Tijdens de Commissie gaf ik ook aan dat wij als CDA-
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fractie graag wat meer grip zouden willen organiseren voor de gehele raad op de gemandateerde 
taken van het college. Want heel veel kan het college gewoon naar eigen inzicht afhandelen in die 
verordening. Na verdere bestudering en de reactie van de wethouder kunnen wij echter concluderen 
dat de regelmatig ingeplande terugkoppeling over de behaalde resultaten ons voldoende inzicht zullen 
gaan geven. Dus wij blijven dat bewaken, maar een amendement hebben we daar niet voor 
voorbereid. Voorzitter, dan de motie. Zoals ik al zei gaat het om een doelgroep kwetsbare werknemers 
in dienst van niet-commerciële non-profit organisaties. Dus werkgevers die we vinden in het onderwijs 
en bij sportverenigingen. Met uw goedvinden, voorzitter, ga ik naadloos over naar de inhoud van de 
motie. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer MOL: We constateren dat de verordening bol staat van intenties om via passende 
voorzieningen maximale re-integratie te bevorderen in het belang van onder andere kwetsbare 
werknemers. We stellen ook vast dat door combinaties van maatwerkvoorzieningen het mogelijk moet 
zijn om ook werknemers met beperkingen in het arbeidsproces blijvend te laten participeren. 
Constateren verder dat de rol en het belang van de werkgever in dat proces wat onderbelicht blijft en 
met name dus de kleine ondernemingen in de sportsector bijvoorbeeld ook in het privatiseringsproces, 
buitensportlocaties en in het onderwijs. Overwegende dat de wijze van coaching en begeleiding bij re-
integratie en de periode daarna bij continuering doorslaggevend is voor blijvend succes.  De 
kwetsbare werknemer die zich dankzij die permanente en noodzakelijke begeleiding kan ontwikkelen 
die komt tot een hogere loonwaarde niveau als gevolg waarvan de loonlasten voor de werkgever 
zullen stijgen. De kleine werkgever of de sportvereniging wordt vervolgens het slachtoffer van eigen 
succes, omdat de loonlasten in een aantal gevallen te zwaar op de eigen exploitatie gaan drukken. 
Deze ongewenste situatie die kan er vervolgens voor zorgen dat werkgever en werknemer afscheid 
moeten nemen van elkaar. Deze ontwikkeling leidt tot dubbel verlies. Het eerst betaalbare belangrijke 
werk wordt niet meer gedaan. En de kwetsbare scheidende werknemer levert baan en levensgeluk in. 
Daarom draagt deze motie, voorzitter, het college op om op basis van artikel 21 van de re-integratie 
verordening nadere regels op te stellen waarbij een knelpunten voorziening in het leven wordt 
geroepen om in gevallen van noodzaak en na een expliciete beoordeling maatwerk te leveren, 
teneinde de optimale win-win situatie van de koppeling van de kwetsbare werknemer en de 
begeleiding door de werkgever in stand gehouden kan worden. En daarmee de continuering van een 
zinvolle werkplek en persoonlijk levensgeluk van een goed participerende doelgroep geborgd kan 
worden. Ik besef dat het een hele lange zin is, maar ik hoop dat die toch duidelijk is. Vervolgens de 
raad over deze op te stellen nadere regels te informeren via een raadsmededeling. En hiervoor 
dekking te vinden in het begrotingsoverschot 2017 en daarna structureel in de begroting te verwerken. 
Gaat over tot de orde van de vergadering. CDA-fractie en ondertussen medeondertekend door de SP-
fractie.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Maatwerk re-integratie en participatie” 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Schijvenaars heeft een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Vraag 1 luidt: Hoe groot wordt die 
knelpuntenvoorziening? Met andere woorden hoeveel geld heeft u nodig? 
 
De heer MOL: Daar heb ik niet exact een beeld van. Ik weet wel dat er op dit moment tussen de 30 en 
de 40 gevallen bekend zijn waarbij dit kan spelen. Maar zoals u ook bekend is kun je eigenlijk maar 
lastig aan een verordening welke dan ook en zeker ook de re-integratie verordening een expliciet 
bedrag koppelen in welke begroting dan ook. Het zijn in principe allemaal heel vaak open eind zaken 
die nooit exact aan te geven zijn lijkt mij.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dan vraag 2. Als we even snel rekenen, dan gaan we dus al 
snel over de miljoen heen. En dan zegt u van dekking moet worden gevonden in het 
begrotingsoverschot. En daar hadden we juist van besloten met elkaar dat het begrotingsoverschot 
zou worden verdeeld via het proces van het Burgerakkoord. Dus twee kleine vragen. Waarom zoekt u 
dekking in datgene waarover we eerder hebben besloten dat niet te gaan doen. En heeft u geen idee 
dan om wellicht naar andere dekkingsposten te vinden.  
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De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Nou, dat is niet zo moeilijk want ik wil graag samen met de CDA-fractie alvast een 
voorschotje nemen op datgene wat we in het Burgerakkoord met elkaar willen gaan bereiken. Dus dat 
lijkt me niet verboden. 
 
De VOORZITTER: Oké.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Andere dekkingsvoorstellen? 
 
De heer MOL: Andere dekkingsvoorstellen? Nee, dit is een sluitend dekkingsvoorstel, maar als het 
college een beter idee heeft, dan staan we daar zeker voor open.  
 
De VOORZITTER: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. U schrijft bij constateren dat “werknemers met 
beperkingen blijvend te laten participeren” . Geeft u, stuurt u nu aan op een levenslange 
baangarantie? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, zoals dat met iedereen gaat, gaat het ook met mensen die al of geen beperkingen 
hebben of meer of minder beperkingen hebben, die blijven in principe werken tot hun 67. Ja, dat zou 
kunnen, maar dat hoeft geen garantie te zijn. Maar blijvend dat is, dat slaat op continuering van, 
continueren van een baan, die, ja waar iedereen in feite in de omgeving blij mee is en die beëindigd 
zal moeten worden omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn en dan ontstaat een knelpunt. Dat 
knelpunt moet expliciet beoordeeld worden, dat is natuurlijk heel erg belangrijk dat er geen misbruik 
van gemaakt kan worden. En dan zou zo’n mooie baan, zou in stand gehouden kunnen worden. Voor, 
ja zolang als iedereen gelukkig is zou ik zeggen.  
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, u blijft in ieder geval participeren tot het einde. Dat geeft deze 
motie aan. Ik heb nog één vraag dat is bij overwegingen, dus benadrukt u de kwetsbare scheidende 
werknemer die baan en levensgeluk inlevert. Hier tegenover heeft deze werknemer waardevolle 
werkervaring opgedaan en dan kan deze werknemer makkelijk elders aan de bak komen. Deelt u 
deze mening ook? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Dat zou kunnen, die gevallen zijn er zeker. Die gevallen zijn er zeker. Maar dan 
ontstaat er ook niet echt een knelpunt zou ik zeggen. Dus dat is een kwestie van, dat maakt deel uit 
van die expliciete beoordeling. Als iemand uitstroomt dan naar een andere baan, prima. Maar één 
aspect wil ik daarbij wel even aangeven, want daar heb ik ook de nadruk op gelegd in die motie. Dat is 
de rol van die kleine werkgever. Die werkgever die heeft een werknemer die doordat die zo maximaal 
is begeleid in dat project, in dat werk waar hij zit en waar die werkgever debet aan is heeft hij een 
hogere loonwaarde, want die wordt geherindiceerd en heeft een hogere loonwaarde ontwikkeld. 
Allemaal fantastisch maar vervolgens kan de kleine werkgever het niet meer opbrengen. En dan 
hebben we het over werkgevers in een non-profitorganisatie. Ik heb het niet over commerciële 
instellingen daar gaat het niet om. Het gaat over sportorganisaties en over onderwijs. Ik wil nog wel 
het voorbeeld aanhalen wat wij met z’n allen ons nog kunnen herinneren dat er ooit bij één van de 
voetbalclubs, ik meen dat het BSC was, een laatste ID-baan aan de orde was van een conciërge die 
daar misschien met deze knelpuntenregeling mooi had kunnen blijven. En dat toen niet lukte omdat hij 
moest uitstromen en vervolgens niet meer kon worden, niet meer kon blijven waar hij met plezier aan 
het werk was en waar die vereniging ook ontzettend blij mee was. Dat is wat er aan de hand is. 
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Hoendervangers. Ja, nee anders wordt het echt een zelfstandige 
termijn. U komt later aan de beurt, want dit is geen interruptie meer. Ja, dat blijft u zeggen, maar een 
heel kleine vraag en een heel kort antwoord.  
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De heer VERHOEVEN: Hier staat duidelijk in de motie en dat is eigenlijk best belangrijk deze vraag 
eventjes te stellen. In de motie staat wel dat het over werkgevers gaat en dat is expliciet heel duidelijk 
aangegeven. En een werkgever is een werkgever in commerciële zin van het woord en een 
sportvereniging of dergelijke wordt toch anders benoemd. Dus even uw motie nakijken. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. Ja definitie over het begrip werkgever, dat is wat de heer Verhoeven 
vraagt. 
 
De heer MOL: Ja, dat begrijp ik. Maar ik heb daar eigenlijk geen reactie op. Ik denk dat dit formeel 
gewoon klopt. Je hebt commerciële werkgevers en je hebt non-profitorganisaties die ook als 
werkgever fungeren, maar ik zie het probleem niet. 
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een aanvullende vraag. Heb ik 
goed begrepen dat inderdaad dan die knelpuntenvoorziening dat dat een structureel iets moet gaan 
worden. 
 
De heer MOL: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar in de toekomst zullen dat soort knelpunten 
minder gaan ontstaan omdat er ook geen instroom is meer met SW-indicatie, want dat is gewoon 
stopgezet. En het betreft in bijna alle gevallen betreft het detacheringen vanuit de WVS en daar 
stroomt niemand meer in, dus het zal waarschijnlijk een keer ophouden. Wat daarvoor in de plaats is 
gekomen dat zijn onder andere de garantiebanen die door het Werkplein keurig netjes in het leven 
geroepen worden in samenspraak met werkgevers en werknemers. Maar dat ligt toch expliciet anders 
dan de gevallen die hier bedoeld worden.  
 
De heer HOENDERVANGERS: Dan nog een aanvullende vraag. U zegt inderdaad dan de instroom in 
de sociale werkvoorziening die is inderdaad dan stopgezet. De Staatssecretaris mevrouw Klijnsma die 
heeft inderdaad heel nadrukkelijk aangegeven dat alle gemeenten inderdaad dan toch nog plaats 
moeten hebben voor beschutte werkzaamheden. Daar zou dan nog steeds inderdaad dan een 
instroom blijven? 
 
De heer MOL: Ja, maar de instroom bij het beschut werken, kijk je moet een onderscheid maken in 
loonwaarde. Dit gaat over de categorie B en A en de beschutte werkplaats is voor categorie D. Dat 
zijn mensen met de laagste loonwaarde met alle respect en die worden gelukkig opgevangen. En daar 
wordt gelukkig ook meer ruimte voor gemaakt, maar dat is niet aan de orde voor de categorie die 
daarboven zit, die wel degelijk prestaties kan leveren. Maar die dus wel het beste acteert en presteert 
in een beschermde omgeving, maar dat heet geen beschutte werkplaats.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog een kleine nabrander? Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat is een hele technische vraag. De indiener van de motie spreekt 
nadrukkelijk dat deze motie vooral van toepassing, of alleen maar van toepassing is op werkgevers in 
de onderwijs en de sportsector. Waarom staat het dan niet als zodanig geformuleerd in het dictum. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Het is ook niet expliciet voor onderwijs en sportorganisaties, dat zijn hele goede 
voorbeelden van waar dat plaats kan vinden en daarom staat het niet in het dictum. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. 
 
De heer MOL: Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat was uw termijn. Dank u zeer. Dan kijk ik naar mevrouw Oudhof van de 
fractie van de SP. 
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Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. De SP komt vandaag met een motie “Participatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. In de re-integratie verordening die vandaag voor ons 
ligt zien we de intentie van het college tot het verruimen van mogelijkheden om tot meer maatwerk te 
komen. Dat ondersteunen wij als SP van harte. Maar we weten ook en dat is door de wethouder in de 
Commissie ook geconstateerd dat er ten aanzien van de Participatiewet zeker nog minpunten zijn. De 
heer Mol gaf net in zijn bijdrage hier ook een voorbeeld van. Eén van de knelpunten is ook het aan het 
werk krijgen en het aan het werk houden van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Juist 
voor deze groep mensen moeten er mogelijkheden zijn om door middel van werk ook mee te blijven 
participeren in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er voor meer mensen banen gecreëerd 
moeten worden en dat zij met de juiste hulp en vaak blijvende ondersteuning in staat zijn om mee te 
doen in onze samenleving. Deze groep mensen vraagt dus specifieke aandacht. Het is goed om als 
gemeente Roosendaal onze verantwoordelijkheid daarin te nemen een voortrekkersrol te nemen ten 
aanzien van deze doelgroep en daardoor een voorbeeld te zijn voor andere werkgevers in onze regio. 
Dan kom ik tot de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: De motie heet “Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. De 
gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 december 2016. Gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de re-integratie verordening Participatiewet en nadere regels re-integratie. 
Overwegende dat specifieke actie nodig is voor mensen die al langere tijd werkloos zijn en zonder 
verdere ondersteuning geen perspectief hebben op werk. Het belangrijk is dat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt ook perspectief houden op een kansrijke toekomst. Participatie in een 
echte baan zorgt voor waardigheid en sociale cohesie. Een bijstandsuitkering en eventueel daaraan 
gekoppelde re-integratie activiteiten niet als alternatief voor een echte baan kunnen worden gezien. 
Constaterende dat de effecten van het Economisch Actieplan voor bepaalde groepen achterblijven. 
Het aantal bijstandsuitkeringen in Roosendaal stijgt. Werkgevers soms om financiële, maar vaak om 
organisatorische of werkinhoudelijke redenen afhaken bij het in dienst nemen en in dienst houden van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de Participatiewet de gemeente een extra 
verantwoordelijkheid heeft gekregen voor mensen die eerder een Wajong of SW-indicatie kregen. 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet zouden kunnen worden voor maatschappelijke 
belangrijke taken. Verzoekt het college: Onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het 
oprichten van een Werkbrigade  onder aansturing van de gemeente waarbij mensen een salaris 
verdienen en ondersteuning krijgen bij het verrichten van hun werk. Daarbij ook te bezien in hoeverre 
de WVS een begeleidende/coachende rol kan spelen. En punt 2, aan het onderzoek een financiële 
analyse te koppelen met een vergelijking van de kosten van uitkeringen en re-integratie activiteiten 
voor deze doelgroep aan de ene kant en de kosten van de oprichting van een gemeentelijke 
Werkbrigade aan de andere kant. En punt 3, de raad voor de zomer van 2017 over de uitkomsten van 
het onderzoek, de daarin opgenomen financiële analyse en de verdere stappen te berichten.  Naast 
de SP hebben ook GroenLinks, CDA en Partij van de Arbeid deze motie ondertekend. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 heet “Participatie van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt”. Maakt onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Schijvenaars heeft een vraag 
aan u.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Verwacht de SP dat het onderzoek mogelijk 
negatief uitpakt en dat bijvoorbeeld er ook geen behoefte is aan een Werkbrigade. En dat eventueel 
als er wel behoefte is dat de business case negatief uitpakt?  
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, dat hopen wij natuurlijk niet, want anders vragen wij niet om het onderzoek 
dan is een onderzoek ook niet nodig. Dus wij hopen dat dit positief uitpakt en dat er stappen gezet 
worden in de richting om zoiets op te gaan richten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou goed dat antwoord had ik inderdaad ook wel verwacht. Ik denk dat 
iedereen wel weet dat er heel veel werk ligt en zeker ook voor deze doelgroep. Waarom komt u niet 
gelijk als SP met een motie om uw wethouder op te dragen of de wethouder op te dragen uit de 
risicoreserve Sociaal Domein om daar gewoon een aantal miljoenen uit te trekken om gewoon gelijk te 
investeren in deze werkbrigade, die bijvoorbeeld gelijk aan de slag kan bij de buurthuizen.   
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De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja. Nou, voorzitter, op zich zou dat een heel goed idee zijn. En daar zouden wij 
echt voorstander van zijn, maar ik denk wel dat het goed is om het stap voor stap op te zetten om 
eerst te kijken van wat hebben we nu, tot nu. Er komen ook Werk Op Maat-banen daar hebben we de 
wethouder al vaker over gehoord, die gaan begin januari denk ik van start. Nou, dan is het goed om 
aansluitend te kijken of wij als gemeente nog meer kunnen doen op dit gebied.  
 
De VOORZITTER: De heer Verhoeven nog interruptie? 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Bij de overwegingen zien we dat re-integratie 
activiteiten niet als alternatief als voor een echte baan kunnen worden gezien. Bent u dan met de VVD 
van mening dat dit wel tot echte banen kan leiden? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, daar zijn wij met u mee eens dat het zeker voor sommige personen zeker 
naar re-integratietraject tot een baan kan leiden. En dat is natuurlijk heel positief als dat zo is. 
 
De heer VERHOEVEN: Ja, als dat zo is dan zou ik zeggen dan is de stelling die u hier zet in de 
overwegingen net verkeerd of anders, want ik zou zeggen van als u dit laat staan dan schiet 
waarschijnlijk het Werkplein tekort bent u het daarmee eens. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, wat hier staat is dat de re-integratie activiteit niet als baan kan worden 
gezien, het kan leiden tot een baan maar het is niet een baan want het is maar tijdelijk. En na een 
poosje moet je daar weer weg en dan moet je toch weer op zoek naar een baan. Dus zoals u het zegt 
is het een baan? Nee, het is geen baan. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel van de Vrije Liberale Partij. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. U constateert in uw motie de effecten van het 
Economische Actieplan voor bepaalde groepen achterwege blijven. Kunt u specificeren welke effecten 
u had willen zien en voor welke groepen dat nu achterblijft. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, ik denk dat we ons tot de motie moeten beperken en voor deze 
groep waar ik nu aandacht voor vraag daar blijft het effect achter, dus vandaar dat wij nu deze motie 
gaan inbrengen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u schrijft in uw eigen motie de effecten van het Economisch 
Actieplan voor bepaalde groepen achterblijven. Ik beperk me tot die motie, dus ik vraag aan u welke 
effecten blijven dan specifiek achter? En uw doelgroep is dus alleen de mensen met een 
bijstandsuitkering? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, als ik me beperk tot de motie dan blijft voor deze doelgroep achter dat ze 
blijvend aan een baan komen. Soms hebben ze tijdelijk een baan maar dan zie je toch dat werkgevers 
daar niet, dat er toch heel veel redenen zijn dat werkgevers afhaken en dat ze dan uiteindelijk toch 
weer in de bijstand terecht komen. Dus voor deze doelgroep, denk ik, is er meer nodig en vandaar dat 
wij deze motie nu inbrengen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en dan vraagt u in dictum 1 in te bezien in hoeverre de WSV een 
begeleidende, coachende rol kan spelen, buiten gewoon dat het natuurlijk een onderzoek is om 
daarnaast nog eens iets te gaan bezien. Regionale deelnemers van de WVS zouden daarin toch dan 
juist betrokken moeten worden dan is uw motie eigenlijk nog te summier dan moet u dat er dan ook in 
vermelden dat dat met alle deelnemende partners onderzocht moet worden.  
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Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, als SP hebben wij het beperkt tot Roosendaal en ik denk dat het 
goed is dat wij als Roosendaal een voortrekkersrol en onze verantwoordelijkheid daarin gaan nemen. 
En dan kunnen we altijd nog kijken of het regionaal verder uitgezet kan worden. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, ja. Dat was de agendering wat betreft fracties in eerste termijn. Dan 
heeft nu de wethouder, wethouder Verbraak de gelegenheid om te reageren en daarna kom ik bij u 
terug ook bij andere fracties voor een eventuele tweede termijn.  
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken tot beide moties. Eerst maar de CDA-
motie. Als ik de heer Mol beluister dan zegt hij eigenlijk mensen zijn aan het werk en die doen dat met 
veel liefde en passie en hebben een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Worden goed begeleid 
door de werkgever van een non-profit organisatie. Doen het zo goed dat ze een herindicering krijgen 
door die herindicering komt de non-profit organisatie in de problemen, want die kunnen dat financieel 
niet trekken. Mensen worden gedwongen om daar weg te gaan, moeten eigenlijk op zoek naar ander 
werk. Maar door hun grote beperking worden ze ongelukkig. Zo vertaal ik even uw motie en als u, als 
ik iets verkeerd zeg dan moet u dat mij straks maar corrigeren. Voorzitter, ik snap wat de CDA-fractie 
in deze motie zegt. Waar je, denk ik, wel goed op moet letten, dat u zich ook in het dictum de non-
profit noemt, want er staat nu werkgever maar u bedoelt de werkgevers in de non-profit sector. En ik 
denk dat dat wel een hele belangrijke aanvulling is in de motie. Eigenlijk zegt u ja dit noem ik echt 
maatwerk. Ja, dat is ook echt maatwerk. Ik heb wel wat zorgen over de uitvoering daarvan, want u 
zegt kom met nadere regels. Nou daar zullen we dan heel goed naar moeten kijken hoe we die 
nadere regels omschrijven. Waar leg je de grens? Wie valt er wel onder? Wie valt er niet onder? U 
zegt ja dan moet de non-profitorganisatie de exploitatie voorleggen, die moet bekeken worden, die 
moet beoordeeld worden. En naar aanleiding van die beoordeling zou je dan die knelpuntenpot in 
kunnen zetten. En het zou om zo’n 30 tot 40 gevallen gaan die in 2017 nog incidenteel zouden 
kunnen en vanaf 2018 regulier in de begroting. Dat is volgens mij de strekking van de motie zoals die 
voorligt. Ja en waar die uit gedekt wordt dat is uiteraard aan u raad. Dat zou ook kunnen uit de 
risicoreserve Sociaal Domein maar dat is aan u. U zegt het begrotingsoverschot dat is uiteraard een 
beoordeling die in uw richting is. Ja, voorzitter, een echte politieke afweging. We willen niet dat 
mensen in de knel komen. We willen graag dat mensen bij die werkgever aan het werk kunnen blijven 
en heeft u raad daar de middelen voor over die daarvoor noodzakelijk zijn. Maar absoluut een hele 
sympathieke motie. Voorzitter, de motie van de SP participatie van mensen tot de arbeidsmarkt… 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, op de eerste motie een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard het is een sympathieke motie. Maar u 
bent de inhoudelijke wethouder. U kunt ons vast en zeker vertellen wat zo’n knelpuntenvoorziening 
dan in de orde van grootte structureel gaat kosten.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Zoals ook de heer Mol 
al zei er staat geen bedrag bij en dat kan ik u ook niet geven, want ik bedoel ik zie deze motie ook en 
er zal gerekend moeten worden wat dat dan gaat kosten als het om 30 tot 40 gevallen gaat of minder, 
het zou ook minder kunnen zijn. Want het ligt aan de beoordeling. Maar ik hoorde u straks een bedrag 
noemen waarvan ik denk dat dat wel aan de zeer hoge kant is meneer Schijvenaars. Maar ik kan niet 
zeggen dat kost structureel zoveel, dat zou ik moeten onderzoeken.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als ik nog even door mag. U sprak net ook van we kunnen ook 
een budget gaan zoeken in de risicoreserve Sociaal Domein. Zou het niet beter zijn om eerst even als 
college dan de toezegging te doen van we gaan onderzoeken wat de omvang en de reikwijdte zou zijn 
van deze knelpuntenvoorziening en we komen dan terug naar u raad met een gedegen voorstel ook 
met een financiële dekking. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, ik denk dat het andersom werkt. Er ligt nu een motie voor waar 
u als raad iets van kunt vinden en de portefeuillehouder voert de motie uit als die aangenomen wordt.  
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De heer SCHIJVENAARS: Als ik dan nog een allerlaatste vraag stellen? 
 
De VOORZITTER: Ja, heel kort, heel kort. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als je kijkt naar de constateringen en de overwegingen kunt u even 
uitleggen wat u eigenlijk nog niet doet? Kunt u even uitleggen wat u als college nog niet doet als we 
kijken naar al deze constateringen en overwegingen en want volgens mij doet u het allemaal al. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, de heer Mol noemt een expliciet knelpunt wat hij hier naar voren 
schuift en als dat zou is als die mensen door die hogere loonwaarde dat werk niet meer kunnen doen 
en thuis komen te zitten en daardoor in de ellende raken, ja dat is wel een knelpunt wat voortkomt uit 
de participatiewet dat is gewoon een punt. 
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers, ja Roosendaalse Lijst. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Is het college het met mij eens dat het de 
risicoreserve sociaal domein niet kan dienen voor structurele dekking van eventueel een 
knelpuntenpot.  
 
De heer VERBRAAK: Ja, dat ben ik met u eens. Maar ik heb meneer Mol horen zeggen 2017 in feite 
geld vrijmaken voor 2017 het staat er ook in. En vanaf 2018 structureel, dus dan zal het wel 
opgenomen moeten worden als je die knelpuntenpot voortzet. Maar u hebt gelijk. Voorzitter, ik was net 
begonnen bij de motie van de SP met de andere partijen ingediend, participatie van mensen ook weer 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het is ook goed dat onze Roosendaalse raad zich met name 
om die groep bekommert. Ik kom inderdaad begin januari, mevrouw Oudhof ,met de zogenaamde 
WOM-banen die ik al vaker benoemd heb. De Werk Op Maat-banen waar we mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt in willen gaan zetten onder andere in de openbare ruimte. En daar sluit 
uw motie naadloos bij aan. Ik denk dat we het dictum zoals u hem ook opgenomen heeft dat dat prima 
aansluit bij de plannen die er nu liggen, die op de plank liggen om in januari tot uitvoering gebracht te 
kunnen worden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Tweede termijn. Ik kijk even naar u raad. Ik begin even bij 
fracties die in eerste termijn het woord niet hebben gevoerd. Is daar belangstelling voor? Ja? 
Begin even bij de heer Klaver, Hoendervangers, Verhoeven… Goed ik begin even bij de fractie van de 
PvdA, de heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank u wel. Het gaat hier om de aanpassing van de re-integratie 
verordening en we hebben hier twee moties als fractie van de Partij van de Arbeid bekeken. 
Beginnend met de motie van het CDA en de SP specifiek toegespitst op de sportclubs en het 
onderwijs en de knelpunten daarin. En de motie, voorzitter, spreekt over kwetsbare werknemers. Wat 
ons betreft en dat woord viel al vaker is het natuurlijk goed om naar dit onderwerp te kijken, omdat je 
in onze maatschappij en Roosendaal ook merkt dat daar knelpunten zitten. Dus het is goed om 
daarnaar te kijken. Maar de motie spreekt ook bewust ook over kwetsbare werknemers die ook buiten 
de sportclubs en het onderwijs, de non-profit organisaties zitten. Ook daar zou de Partij van de Arbeid-
fractie wel aandacht voor willen vragen. En ik begrijp soms in een motie moet je je beperken, maar 
daar zit voor ons toch wel een punt. En voorzitter als we de re-integratie verordening bekijken en ik 
heb even gekeken naar de motie van het CDA, dan gaat het met name niet alleen om artikel 21 maar 
ook denk ik om artikel 14, de persoonlijke ondersteuning. En in beide artikelen gaat het dan om 
nadere regels die gesteld kunnen worden inderdaad door het college. En dan gaat het met name om 
de omvang, de duur en de kosten. En dat waren net ook de vragen die van alle interrupties, voorzitter, 
naar voren kwamen. En ik denk dat het toch wel belangrijk is om te weten wat kost dat. En ik hoor de 
wethouder eigenlijk net zeggen van ja ik weet het eigenlijk niet zo heel erg goed. Terwijl ik dan toch 
denk de motie was al even bekend. Het is misschien toch prettig om even iets van orde van grootte te 
hebben, want dan weet je waar je over spreekt als het gaat om omvang, duur en kosten.  En ook de 
dekking natuurlijk hangt daarmee samen. Want er is al geopperd ik meen door de meneer 
Schijvenaars dat hij zei ja we hebben daar een stukje hypotheek op gelegd vanuit het Burgerakkoord, 
dan moeten we daar natuurlijk wel consistent in zijn. Toch meneer Schijvenaars? Voorzitter, dat is 
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toch iets wat ik ook wel wil onderstrepen. Ik was benieuwd hoe het CDA ernaar kijkt, voor ons is het 
natuurlijk best wel iets waar je naar kan kijken. En afrondend op deze motie van CDA en SP, 
voorzitter, het is een goed idee maar toch iets, misschien dat de wethouder in tweede instantie ons 
nog wat verder kan overtuigen. En dan vooral nog ook vanuit het idee van wat is binnen de bestaande 
mogelijkheden mogelijk. Voor de motie van de SP waar wij zelf onder staan een hele korte bemerking. 
Ook die is al gemaakt met de interrupties. Ook wij, voorzitter, gaan uit van ja waarom niet investeren 
in echt werk. Er zijn al 60 mensen nu in Roosendaal die met behoud van uitkering werken in de 
buitenploegen vooral. Gewone arbeidsovereenkomst, gewone cao, werken gewoon normaal in plaats 
van dat je dat via een uitkering doet. Dat zal toch de gedachte kunnen zijn, maar wij hebben uiteraard 
de SP motie onderschreven omdat we het eens zijn hiermee. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Ik ga naar de heer Van Gestel van de fractie van de 
VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ons twee zeer sympathieke moties, voorzitter. 
En graag wil ik de aandacht vragen eerst voor de motie maatwerk re-integratie en participatie 
ingediend door de fractie van het CDA onze collega de heer Mol. En voor de heer Mol zouden wij 
graag, voorzitter, willen meegeven dat wij zijn motie kunnen onderschrijven met uitzondering van het 
derde beslispunt. Het derde beslispunt “hiervoor dekking te vinden in het begrotingsoverschot 2017 en 
daarna structureel in de begroting verwerken”. En wel om de volgende redenen voorzitter, die deur 
van het begrotingsoverschot waar u naar refereert heeft u met de begroting zelf dicht geslagen. U 
heeft zelf gezegd dat is nog niet aan de orde daar gaan we pas over praten volgend jaar in mei. En 
toen hebben we zelf een motie Burgerakkoord aangenomen. Onverlet er staat namelijk niet 
bestemmingsreserve nog te bestemmen als er überhaupt nog iets in zit, voorzitter, om het daar uit te 
dekken. Wij doen dus u een suggestie hiervoor dekking te vinden binnen het risicoreserve Sociaal 
Domein voor 2017 en daarna structureel in de begroting te verwerken en als u het op die manier 
wenst te bekostigen kunt u op ons rekenen voor steun, voorzitter. Dus wellicht is dat een goede 
suggestie. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol, interruptie. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, versta ik de heer Van Gestel goed dat wanneer wij bijvoorbeeld drie 
maanden eerder of wanneer de verordening 3 maanden eerder was geagendeerd dat u dan 
moeiteloos had ingestemd? 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, u gaat over begrotingsoverschotten die u niet kent, wilt u iets gaan 
dekken waarvan de wethouder zojuist heeft aangegeven daar ken ik de financiele consequenties ook 
al niet van. Dus u wilt iets dekken wat u niet weet aan hoogte met iets uit de pot middelen waarvan u 
ook de hoogte niet kent. Dat vind ik een beetje vreemd, voorzitter. De financiële dekking is wat ons 
betreft niet deugdelijk.  
 
De heer MOL: Hoe, waar ligt voor u de grens als het gaat over deze doelgroep van kwetsbare 
werknemers. Waar ligt voor u de grens want als we over dat budget uitgaan dan doen we niet mee en 
als we eronder blijven doen we wel mee. 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter… 
 
De heer MOL: Dit is gewoon een open eind verhaal, want je weet niet hoeveel mensen zich daarvoor 
aandienen.  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, laten we voorop stellen wij zijn het eens met uw motie. Wij 
vinden alleen uw dekking niet deugdelijk. En het enige wat wij vragen is pas die dekking aan naar een 
deugdelijke dekking die klopt en waar u zelf voor gekozen heeft. Het is vreemd dat u twee maanden 
geleden zegt dat begrotingsoverschot 2017 daar mogen we niet aankomen. En twee maanden later 
heeft u zelf een goed idee en zegt u daar moeten we hem vooral voor gaan inzetten. Dan bent u of te 
vroeg of een beetje gedraaid en dat laatste durf ik te betwijfelen, voorzitter. U bent te vroeg. Laten we 
hem dan voor 2017 dekken uit dat risicoreserve Sociaal Domein en ga hem daarna in de begroting 
verwerken als u volgend jaar ook definitief weet wat eventuele overschotten zijn. Dat ten aanzien van 
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de eerste motie. De tweede motie, voorzitter, participatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zeer sympathiek u voelt hem al aankomen, maar om een onderzoek te gaan starten om 
vervolgens te onderzoeken of een partij eventueel aan zou willen sluiten in een begeleidende of 
coachende rol en vervolgens ook een onderzoek te doen naar financiële analyses en dan dat 
onderzoek aan ons presenteren. Ja, voorzitter, we hebben dit jaar alleen al 16 keer het college de 
opdracht gegeven om iets te gaan onderzoeken. Wij zijn inmiddels wel een beetje onderzoek-beu en 
-moe. Wat ons betreft, voorzitter, u kunt de vragen stellen aan het college wat de mogelijkheden zijn, 
wat de financiële consequentie is. Die vragen kunt u schriftelijk stellen. Daar komt een antwoord op 
dan heeft u een afwegingskader en dan kunnen we ja of nee zeggen. Dat is wat ons betreft een veel 
betere weg. Daarmee zijn deze mensen veel beter geholpen. Maar om iets te gaan onderzoeken, 
voorzitter, wat ons betreft volgende keer beter.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik vind dat de heer Van Gestel zich er wel een beetje gemakkelijk 
vanaf maakt. Want bent u het nou eens met wat hier staat met het doel, dus uiteindelijk te zorgen dat 
die mensen toch aan een baan komen met voldoende ondersteuning? Of bent u het daar niet mee 
eens? 
 
De heer VAN GESTEL: Wij zijn het daarmee eens en we hebben ook al vaker uitgesproken als gehele 
gemeenteraad dat het de ultieme opdracht is van het college die doelstelling, die missie ook te gaan 
behalen. Dat dus ook te bewerkstelligen dat die mensen op weg worden geholpen daar waar ze op 
hun plek zijn. En dat voorzitter staat buiten kijf. Maar om nu weer iets te gaan onderzoeken, u praat in 
vaagheden. U wilt een signaal afgeven, dat is prima. Maar een hele ambtelijke organisatie opzadelen 
met een onderzoek? Stelt u gewoon de vraag. Weet u het antwoord dan kunt u zeggen ja of nee. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, kijk als de heer Van Gestel toch met de motie niet gaat instemmen 
of meestemmen dan hoor ik hem zeggen van dat hij het er niet mee eens is. Want het onderzoek zou 
kunnen leiden dat deze mensen gewoon wel een baan krijgen. Dus wat dat betreft denk ik als u het 
hier niet mee eens bent dan zou u het ook niet eens zijn dat deze mensen dan aan een baan 
zouden… 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, kijk je kan de motie punt voor punt ook aflopen. De effecten van 
het Economisch Actieplan die voor bepaalde groepen achterwege blijven. U verzuimt mij te vertellen 
welke effecten. Het aantal bijstandsuitkeringen in Roosendaal stijgt. Ja, wat is dan de correlatie dat die 
stijgt en wat u nou wilt beogen. Ik vind het een soort opsomming en ik vind het gewoon niet afdoende. 
Ik vind het gewoon simpelweg niet afdoende, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Oké. 
 
De heer VAN GESTEL: Het college zal echt, daar ben ik van verzekerd haar uiterste best doen om die 
mensen te begeleiden daar waar ze op hun plek zijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Hoendervangers van de fractie van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst heeft gekeken naar de 
re-integratie verordening en wij zijn het er als fractie mee eens. We hebben op een gegeven moment 
kennis genomen van beide moties. En wij zouden op een gegeven moment op de motie van het CDA 
willen vragen of zij inderdaad dan het eerste bullet inderdaad dan die nadere regels te stellen of dat 
dat inderdaad dan die motie inderdaad dan zo lang aangehouden zou kunnen worden, totdat 
inderdaad het onderzoek van motie nummer 2 inderdaad dan is afgerond. En wij inderdaad dan een 
goed zicht en beeld hebben van de kosten die daarmee gemoeid zouden zijn. Wat betreft motie 2. Wij 
zijn op zich ook zeer bezorgd voor onze kwetsbare medebewoners in onze stad. Wij willen op een 
gegeven moment ervoor zorgen dat zij vol mee kunnen doen in onze maatschappij dat zij op een 
gegeven moment dat soms niet kunnen vanwege een handicap of andere zaken en zij buiten spel 
zouden blijven staan. Daar zijn wij op een gegeven moment ook gewoon voor dat wij dat op een 
gegeven moment inderdaad dan voor hun ook mogelijk maken om daar vol in mee te doen. Wij zijn op 
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een gegeven moment dan wel van mening dat wij met deze beide moties bezig zijnde wij eigenlijk 
zouden moeten kijken om hier een integraal beeld inderdaad dan van te maken. Wij krijgen strakjes in 
de volgende zittingsperiode, hebben we ook nog te maken met armoedebeleid. Daar kunnen wij dit 
fenomeen onder meer ook weer aan koppelen. Dus wij zouden op geen gegeven moment eigenlijk op 
zoek zijn om daar een meer integraal beeld van te maken. En zodoende tot een meer structurele 
oplossing te komen. Misschien moeten we inderdaad dat over twee beleidsterreinen heen een 
koppeling maken specifiek voor dit onderwerp. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol, interruptie? 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, ik hoor de heer Hoendervangers zeggen dat hij een motie van het CDA 
en de SP over die kwetsbare doelgroep dat die die wil uitstellen tot dat onderzoek van motie 2 is 
verricht. Maar ik zie eerlijk gezegd niet dat er verder verband bestaat tussen het onderzoek en 
datgene wat wij met motie 1 beogen. Dus ik zou dat toch sterk willen vragen of u dat nog eens even 
wilt heroverwegen. We zijn wel bereid om het dictum aan te passen met die non-profit woorden erbij, 
dat gaat lukken. Maar voor de rest denk ik dat wij een doelgroep dienen die niet onderzocht hoeft te 
worden, want dat is gewoon gebaseerd op geconstateerde feiten. Wat vindt u daarvan? 
 
De heer HOENDERVANGERS: Op zich begrijp ik inderdaad uw opmerkingen. En naar mijn idee 
praten we in alle twee de moties over dezelfde groep met mensen. En we zouden op een gegeven 
moment, dat is mijn mening sorry en we zouden op een gegeven moment ervoor moet zorgen dat 
inderdaad alle mensen inderdaad dan mee kunnen doen. In die zin is deze motie van CDA en SP op 
zich gewoon heel erg sympathiek. Ik zou hem in die zin op een gegeven moment ook gewoon graag 
willen uitvoeren. Maar we zitten dan met het fenomeen dat we eigenlijk gewoon moeten zorgen voor 
structurele oplossingen en niet weer opnieuw pleisters plakken met alle twee deze zaken. Maar 
nogmaals ik zie inderdaad dan toch echt dat we inderdaad dan het onderzoek naar de doelgroep 
zoals die door de SP in motie 2 is benoemd dat die inderdaad dan het onderzoek daarnaar dat wij 
daar op een gegeven moment eigenlijk ja eerder inderdaad dan over kunnen spreken. En we dus 
inderdaad dan gewoon ook helder krijgen wat de kosten zijn die daarmee gemoeid gaan zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, goed we zullen straks wel met het stemgedrag ook zien wat u er allemaal van 
vindt. De heer Mol. Ja. 
 
De heer MOL: Ik wil graag in tweede termijn nog even terug, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ik zal u… uw vraag ja, dat lijkt mij goed. Ja, de heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Nou, ik heb inderdaad alles aangegeven wat ik graag wilde aangeven. 
Ik zou het college graag willen vragen of dat zij inderdaad mogelijkheden zien om inderdaad tot een 
meer structurele oplossing te komen voor het probleem dat in deze beide moties inderdaad dan wordt 
aangedragen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Verhoeven van de fractie van de VVD. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Wij vinden als Roosendaalse VVD dat er alles aan 
gedaan moet worden om mensen terug in het arbeidsproces te begeleiden en dat is natuurlijk geen 
makkelijke taak. Nu pas begint de economie weer aan te trekken, maar ondernemers zijn nog altijd 
kritisch en stellen terecht eisen aan hun personeel. Aan de andere kant liggen er natuurlijk ook 
kansen. Ook betreffende partners zoals sportverenigingen. Voorzitter, de motie van de SP. U spreekt 
over onderzoeken of het WVS hier een begeleidende en coachende rol in kan spelen. Als VVD 
denken we zelfs om hierop vooruit te lopen dat er wel eens een essentiële rol kan zijn voor de WVS. 
Hoe denkt u daarover en hoe denkt de wethouder daarover? Een onderzoek vinden wij als VVD 
prima, zelfs als dit resultaat kan opleveren, want meten is weten. Voorzitter, als deze motie wordt 
aangenomen hoe ziet u het tijdspad van de Werkbrigade in onze gemeente? En belangrijker is of u nu 
al een plan van aanpak in uw hoofd heeft zitten. Die Werkbrigade betreffende wat zijn de voorwaarden 
en de kaders van die Werkbrigade om hierin te vallen. Kunt u daar antwoord op geven? De motie van 
het CDA dat gaat over de non-profit organisaties en wij zijn op het verkeerde been gezet want wij 
dachten echt ook dat het ook werkgevers zijn, kleine werkgevers en sportverenigingen en dergelijke. 
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Dat is dus niet zo, non–profit organisaties daar gaat het dus alleen over.  Deze motie om een 
bepaalde doelgroep te helpen bij een baan dan rijst er toch de vraag op voorzitter, hoe zit het dan met 
andere bijstandsgerechtigden om werkervaring op te doen bij die werkgever of organisatie in deze? 
De organisaties vallen die dan buiten de boot. Als aanvulling op uw motie moet ook gezegd worden 
dat die goed participerende doelgroep ook elders kans heeft op een baan. En dat zijn natuurlijk ook je 
verdiensten. En de hamvraag wat gaat die knelpuntenvoorziening kosten. En voor hoelang gaan we 
die inzetten? Met tussentijdse evaluatie? Voorzitter, deze motie is op dit moment nog een open eind 
en we moeten er nog even over nadenken of we hem gaan steunen. Of misschien moeten we u 
meegeven om deze inderdaad aan te houden. Eerst het onderzoek af te wachten van de SP en er 
later op terug te komen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER:  Dank u wel, meneer Verhoeven. Ik ga naar de heer Schijvenaars van de fractie 
van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dit, deze coalitie, dit college is nu al bijna drie jaar 
onderweg en al drie jaar lang zijn er heel veel kwetsbare mensen in de arbeidsmarkt die hoopvol naar 
de politiek kijken van wanneer gaan jullie wat doen? Wanneer mag ik meedoen in deze stad. En we 
hebben drie jaar lang met elkaar heel veel onderzoeken gedaan, heel veel discussies gevoerd. Het 
geld dat klotst het Stadskantoor uit, de risicoreserves Sociaal Domein ook bedoeld om juist te 
innoveren voor extra werk dat laten we onaangeroerd. We hebben een begrotingsoverschot wat 
volgens vele van u structureel is. U weet dat het niet zo is en daarvan zeggen we met elkaar dat gaan 
we dus met de stad gaan we het erover hebben hoe we dat gaan verdelen. En de eerste uitnodiging 
voor de startbijeenkomst is nu geloof ik in februari. Voorzitter, de politiek is er toch om keuzes te 
maken. De politiek is er toch om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving, toch niet om 
alleen maar te onderzoeken naar iets wat we met elkaar allang weten. Heel veel mensen staan buiten 
spel en willen we dat? Of gaan we onderzoeken hoelang ze al buitenspel staan. Voorzitter, in 
interruptie vroegen we al aan de SP kunt u niet gewoon nu al zeggen we gaan nu aan de bak. We 
hebben vanavond gehoord dat het buurthuiswerk in Roosendaal zit te springen om mensen die komen 
helpen. Waarom niet gelijk combineren? En ja natuurlijk heeft de Roosendaalse Lijst gelijk met haar 
opmerking van we moeten het integraal gaan aanvliegen, dat is waar. Maar, voorzitter, we zijn al drie 
jaar lang aan het vliegen. Al drie jaar lang en wat doen we? We gaan weer onderzoeken. Voorzitter, 
laten we nou gewoon eens een keer gewoon de mouwen opstropen en gewoon zorgen dat er echt 
werk gaat komen en dat we echt aan de slag gaan en dat we de mensen echt perspectief gaan 
bieden, voorzitter. De motie van de SP, voorzitter, ondanks onze kritiek ja hoe kun je tegen een motie 
zijn waarin wordt gevraagd van onderzoek nog eens even wat er mogelijk is. We vragen wel aan de 
wethouder kan dat niet wat sneller. Waarom niet al meenemen bij het Burgerakkoord? Want in de 
motie staat ook ergens in de zomer. Laten we dat gewoon gelijk meenemen in het Burgerakkoord dan   
hebben we dat in ieder geval al geregeld en dan voldoen we ook aan de kritiek van de Roosendaalse 
Lijst. Maar goed de motie en daar onderzoek doen voorzitter, dat gaan we steunen. De motie van de 
CDA-fractie, voorzitter, natuurlijk het is sympathiek hartstikke sympathiek dat vinden wij ook, maar 
voorzitter kom dan gewoon met een onderbouwde motie. Zeg dan gewoon van het gaat om zoveel 
mensen. Zeg dan gewoon we rekenen op het budget van orde van grootte een miljoen. Zeg dat 
gewoon, maak het concreet. Maar dit wordt een open eind verhaal van we willen als CDA en VVD 
mooie sier maken. Kijk ons eens sociaal zijn. Nou, ik geloof dat iedereen in de raad wel sociaal is. 
Maar voorzitter, maak het dan gewoon smart en zeg dan gewoon waar het op staat. En voorzitter 
deze motie kunnen wij om meerdere redenen op die manier ook niet gaan steunen. We zijn wel blij dat 
de CDA-fractie na eerder te hebben ontkent nu wel toegeeft dat het dan moet gaan om werkgevers in 
de non-profit sector. Maar ook dan voorzitter, met zo’n aanpassing is het wat ons betreft nog steeds te 
weinig. Dank u vriendelijk. 
 
De VOORZITTER: Dank u vriendelijk. Dank u wel, voordat ik naar de sprekers in eerste termijn kijk, 
nog anderen van u raad die het woord wensen? Maar dat is niet het geval. Dan ga ik weer terug naar 
de heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, volgens mij heb ik de vragen die de heer Schijvenaars net achterlaat 
allemaal in geuren en kleuren uitgelegd en toegelicht. Maar goed nog een keer even scherp. Deze 
motie die gaat niet over het zoeken naar banen, die gaat niet over re-integreren. Die gaat over het 
kunnen behouden van bestaand werk voor mensen die gere-integreerd zijn. En die gelukkig zijn met 
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de positie die ze hebben verworven. Maar die in een onbetaalbare situatie terecht komen omdat ze 
zich zo goed hebben gere-integreerd, zo goed hebben ontwikkeld dat ze onbetaalbaar worden voor 
een werkgever in de non-profit organisatie of als non-profit organisatie, in de non-profit sector moet ik 
zeggen. Nou, wij zijn ook bereid om de motie op die manier aan te passen. Ik zou graag de wethouder 
nog meer expliciet willen vragen om datgene wat hij zo goed vindt aan die motie om dat nog wat beter 
uit te dragen. Want hij neigt ernaar om te zeggen van dit voorziet echt in een behoefte, dit voorzien in 
het oplossen van knelpunten in het in stand houden van werk wat al werk is en waar mensen gewoon 
prima functioneren onder de begeleiding die ze hebben hoe waardevol is dat. Als het dan gaat om een 
groep van tussen de 30 en de 40 mensen dan is dat toch een behoorlijke groep zou ik zeggen. En ik 
heb van de leidinggevenden in de WVS vernomen dat er wellicht in de toekomst wel meer van dat 
soort situaties ontstaan. Dat klopt. Wij kunnen daar maar heel moeilijk een meetlat langs leggen van 
wat gaat dat dan allemaal kosten. Dat is heel erg lastig in te schatten, want misschien dat er bij een 
detacheringstarief best het één en ander bij kan in een bepaald geval. Maar bij een ander geval is dat 
gewoon onhaalbaar. En dan blijft er niets anders over dan afscheid te nemen van elkaar. Het is 
gewoon diep triest. Het gaat dus niet alleen om de werknemer, het gaat ook om het werk wat gedaan 
moet worden waar zo’n werkgever uit de non-profit sector ook maar weer iemand anders uit de bak 
moet zien te vinden, uit het bestand van het Werkplein. Maar ik heb het idee dat mijn boodschap niet 
bij iedereen exact geland is. Maar het gaat over het behouden van een win-win situatie in al die 
gevallen. En dat schijnt met name de Roosendaalse Lijst niet zo goed door te hebben, want die willen 
daar een onderzoek naar. Dat is helemaal niet nodig want die zaken die zijn gewoon harstikke 
concreet. Daar kun je ja tegen zeggen of nee tegen zeggen. 
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Kan mijn geachte collega raadslid de heer Mol 
vertellen hoe het zit inderdaad om met de mensen die inderdaad zich opgewerkt hebben qua 
loonwaarde, zakt die loonwaarde weer terug in als zij niet die begeleiding krijgen die zij voorheen wel 
kregen? Als die begeleiding wegvalt en ze vallen dan terug dan is er in principe gewoon nog steeds 
dezelfde constante loonwaarde. Als zij nog steeds extra begeleiding moeten hebben dan zie ik niet in 
wanneer wij daar met een knel….. 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Mol. 
 
De heer MOL: Voorzitter, ik begrijp de vraag niet goed. Ik zal proberen om er iets over te zeggen. Als 
mensen zich in een bepaalde situatie waarin ze goed begeleid zijn geworden een aantal jaren hebben 
opgewerkt tot een hogere loonwaarde. Ze zijn uit de misère gekomen en ze zijn zelfstandig en ze 
kunnen het aan, dat is dankzij die begeleiding van die kleine werkgever in die non-profitsector. 
Fantastisch zouden we met z’n allen moeten zeggen. Dan verliest die meneer of mevrouw de baan, 
die zakt inderdaad terug ja want die komt waarschijnlijk een tijd thuis te zitten in de misère en die zal 
weer opnieuw moeten en die wordt misschien weer opnieuw geherindiceerd, zou kunnen maar dat is 
niet zeker. Maar als die gewoon kan blijven waar hij of zij is en daar prima kan blijven functioneren 
doordat die werkgever niet het maximum aan detachering hoeft te betalen maar ietsje minder. Dan zijn 
we toch allemaal blij of niet? 
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het met elkaar eens wanneer het gaat 
inderdaad dan om het geluk inderdaad dan van die mensen, die inderdaad dan in die baan die hogere  
loonwaarde of die loonwaarde creëren. Die is niet, maar waar het mij om gaat op het moment dat die 
begeleiding wegvalt of zij dan nog steeds in staat zijn om die hogere loonwaarde te realiseren. Want 
dan is inderdaad dan het doel die re-integratie of inderdaad dan die specifieke werkplek voor die 
mensen inderdaad dan gewoon bereikt. En zijn zij in staat om elders een dergelijk loonwaarde te 
realiseren.  
 
De heer MOL: Dat zou kunnen. Dat laatste zou natuurlijk kunnen. Ja. Maar daar is dan in ieder geval 
die werkgever in die non-profit sector niet mee gediend, want die moet vervolgens gaan uitzien naar 
een andere werknemer. Dus het werk blijft liggen en die zal waarschijnlijk in alle gevallen ook duurder 
uit zijn. Dus ja dat aspect zou ik ook wel graag meegenomen willen zien. 
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De VOORZITTER: De heer Emmen, fractie D66. 
 
De  heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Kan de heer Mol aan mij uitleggen waar hier specifiek het 
punt zit, waar de taak voor onze gemeente ligt. Het heeft op mij sterk de indruk dat we hier te maken 
hebben met mensen bij wie de re-integratie dusdanig succesvol is geworden dat ze werk leveren op 
een marktconform niveau en dus op een marktconforme prijs hun salaris dienen te verdienen. Kan de 
heer Mol mij uitleggen waarom wij als gemeente deze organisaties, deze werkgevers tegemoet 
moeten gaan komen, omdat zij een geweldig goede werknemer hebben gekregen? Ja, ze hebben 
geweldig werk geleverd. Maar is het dan niet het moment om te zeggen dat heeft u mooi gedaan. U 
kunt deze werknemer betalen … 
 
De VOORZITTER: Ja, ja… 
 
De heer EMMEN: Of u moet afscheid nemen van deze… 
 
De VOORZITTER: Uw vraag is duidelijk. Meneer Emmen, het is slechts een interruptie.  
 
De heer EMMEN: Ja, dat begrijp ik. 
 
De VOORZITTER: U houdt een heel betoog. 
 
De heer EMMEN: Kunt u het, kunt u het scherp stellen. Als u…  
 
De VOORZITTER: Ja, dat heeft u… 
 
De heer EMMEN: Kunt u met een criterium… 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. Laat hem nou antwoord geven. Ja, u herhaalt, herhaalt u zelf u moet het 
eens terug horen, het is echt helder hoor. De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, ik heb de indruk, voorzitter, ik heb de indruk dat de heer Emmen ook één van die 
aspecten van die win-win situatie over het hoofd ziet. Want inderdaad wat betreft die werknemer prima 
die heeft zich ontwikkeld en dat prima gedaan en die zou ook misschien ook wel op andere plaatsen 
aan de slag kunnen. Maar dat wil hij helemaal niet, want die zit daar prima naar zijn zin en die 
werkgever die wil ook niet van die meneer of mevrouw vanaf. Maar die kan hem alleen niet meer 
betalen door de grote druk op de exploitatie. Nou, dat kunt u zich in een non-profit situatie best 
voorstellen. Ik zal een ander voorbeeld geven. Stel dat hij, als ik mag voorzitter om het even concreet 
te maken, we zijn nu toch lekker bezig. We zijn bezig om de sportvoorzieningen te privatiseren. Wie 
moet dat werk allemaal gaan doen daar in die zelfstandig geworden sportorganisatie. Wie gaan dat 
allemaal doen? Dat gaan niet alleen maar vrijwilligers doen. Dus die sportbestuurders die zijn al aan 
het nadenken met elkaar hoe gaan wij dat straks in het vat gieten. Nou, dan zou het best kunnen zijn 
dat mensen met een lichte beperking in wat voor aard dan ook dat werk uitstekend zouden kunnen 
doen. Maar dat wanneer zij dat een tijdje hebben gedaan en zich daar heel erg goed in thuis voelen 
dat zij dan onbetaalbaar worden voor die organisatie. En vervolgens kan die meneer of mevrouw weer 
vertrekken, want dan zegt de voetbalclub ik kan het niet meer betalen. En moeten weer naar een 
ander gaan zoeken, dan ontstaat er een fors probleem. En die knelpunten nou die moeten dus 
natuurlijk verdomd goed worden onderzocht voordat wij als gemeenteraad zeggen van kom daar maar 
een beetje in tegemoet. Dat snap ik ook, daarom staat dat er ook in.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Dank u wel. 
 
De heer MOL: Ik was nog niet uitgepraat geloof ik. 
 
De VOORZITTER: U heeft nog tien seconden. 
 
De heer MOL: Tien seconden. Nou ja over de, nee maar het toch wel effe belangrijk voorzitter, over de 
waar halen we de middelen vandaan. Ik hoor heel graag van de wethouder of er behalve dan het 
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Sociale Domein of er nog andere mogelijkheden zijn om binnen de lopende begroting voor 2017 dat te 
regelen, want ik begrijp wel die kritiek van sommige partijen dat ze zeggen van ja eerst willen jullie dat 
overschot met rust laten en nou ga je er toch stiekem zelf al uit putten. Dat begrijp ik wel, dat klinkt als 
een verstandig verhaal. Maar kijk die verordening die kwam toen nog niet voorbij die komt nu voorbij. 
Dus als je daar iets mee wilt, dan moet je dat wel op dit moment doen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, uw bedoelingen zijn goed. We waren laatst bij de Kringloper waar we 
dezelfde soort kwetsbare mensen tegenkomen die iedere drie maanden weer verdwijnen. Het lijkt 
hetzelfde verhaal. Is het niet mogelijk dat u gewoon aan de wethouder vraagt of aan het college 
binnen de bevoegdheden die er zijn om dit gewoon te regelen en aan te geven wat kost dit. Dan 
hebben we de motie niet nodig. Klopt dat? 
 
De heer MOL: Dat is precies waar de motie over gaat meneer Klaver, volgens mij. Dat vraag ik aan de 
wethouder. Of hij dat wil regelen of hij die knelpuntenvoorziening in het leven wil roepen en vervolgens 
daar die knelpunten oplossen als ze zich voordoen. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw Oudhof. Nog behoefte aan een tweede 
termijn? Dat is het geval. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Nou, voorzitter, wij zijn blij met de opmerking van de wethouder dat 
de motie “Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” aansluit bij de plannen van 
het college. En dat de wethouder ook mogelijkheden ziet om hiermee aan de slag te gaan. Ook de 
positieve opmerkingen van een aantal fracties zijn wij blij mee dat zij het plan steunen om deze 
kwetsbare mensen toch uiteindelijk aan een betaalde baan proberen te helpen. En wat de SP betreft 
mag het natuurlijk ook sneller. En het is nu in onderzoek. Maar ik hoop dat de wethouder snel met het 
onderzoek start en snel met de uitslagen komt, zodat het misschien ook wel eerder kan. Want er is 
zeker voldoende werk wat in aanmerking zou kunnen komen. De buurthuizen worden genoemd, sport, 
groen, grijs, dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is als deze mensen daar een baan zouden 
kunnen krijgen. Dan vragen we van de VVD de rol van de WVS die wordt specifiek genoemd ja en zo 
in die zin omdat daar heel veel kundigheid zit en zeker in de coaching en de begeleiding van deze 
mensen. Dus wat betreft denk ik dat dat zeker meegenomen moet worden in het onderzoek. En de 
WVS is van de gemeente, het is een gemeentelijk bedrijf. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is 
dat het en/en gedaan gaat worden. Dan de voorwaarden en de kaders van de Werkbrigade. Ik denk 
dat juist in het onderzoek meegenomen moet gaan worden gekeken moet worden van hoe gaat dat 
verder lopen. Dat wat de motie van de SP, GroenLinks, CDA, PvdA betreft. Dan wil ik toch nog even 
op de motie van het CDA en de SP terugkomen. De maatwerk re-integratie participatie, want wat hier 
speelt is dat het echt een knelpunt nu op dit moment is. Dus dat kan niet langer wachten. Als dit 
langer wacht dan betekent dit dat er heel veel mensen en de heer Mol heeft het over ongeveer 40 
mensen op dit moment toch de baan gaan verliezen. En dan uiteindelijk misschien zelfs weer in die 
bijstand terecht kunnen komen. Want dit, deze mensen functioneren goed omdat ze op die plaats 
zitten bij die werkgever met die begeleiding en dat is een specifieke plek voor die mensen, dus die 
plek moet juist behouden worden. Je kunt wel zeggen van nou ja uiteindelijk zitten ze in een hoge 
loonwaarde en komen ze wel weer ergens ander terecht. Maar dat is juist voor deze doelgroep zo 
lastig. Zij hebben juist die specifieke begeleiding van die werkgevers nodig van die sportclubs. En 
daarom klikt het en als dat dan door omstandigheden dan niet meer kan dan denk ik van dat zou 
zonde zijn. Dat zou kunnen betekenen dat we weer meer mensen in de bijstand zouden kunnen gaan 
krijgen.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De wethouder gaf in zijn termijn aan dat hij niet wist 
om hoeveel mensen het gaat. De SP-fractie als mede-indiener zegt het gaat om 40 mensen. Kunt u 
even specifiek maken hoe u aan die informatie komt dat het om 40 mensen gaat? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, dat heb ik net van de heer Mol gehoord. Dus de heer Mol heeft 
dat zelf genoemd in zijn eerste termijn, dus vandaar dat ik dat even herhaal. 
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De VOORZITTER: Het is een duidelijk antwoord.  
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dat was het wat mij betreft. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Voordat ik de wethouder het woord geef, ja ik bedoel dat als een 
allervriendelijkst intermezzo, maar mij bekruipt het gevoel dat de Commissievergadering onvoldoende 
diep is gegaan. U bent erg in detail, erg technisch bezig in een besluitvormende raad en dat is toch 
meer Commissiewerk. Alhoewel ik snap dat daar geen moties behandeld kunnen worden en 
vanavond alleen hier in de raad. Maar ik geef het even mee want we hebben nog wat meer 
brokstukken op de raad. En misschien zou het  mooi zijn als we tegen zes uur morgenochtend op bed 
liggen. Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, meneer Klaver van de Partij van de Arbeid staat erom bekend dat hij 
goede vragen kan stellen en dat doet hij vanavond ook weer. Want hij vroeg aan mij wat is er nou 
mogelijk binnen de bestaande mogelijkheden. En dan kom ik terug op de CDA-motie waar de 
Participatiewet hoe die werkt meneer Klaver en dat weet u ook is dat mensen re-integreren gaan aan 
het werk, hebben het naar hun zin, worden goed begeleid, worden geherindiceerd krijgen een hogere 
loonwaarde, club kan het niet betalen non-profit organisatie en mensen moeten dus omzien naar 
mogelijk ander werk. En daar wringt de schoen. Want de groep waar we hier over spreken, dat zijn 
zeer kwetsbare mensen. Mevrouw Oudhof die vertelde dat uitstekend, die hebben het goed naar hun 
zin bij die specifieke werkgever waar ze goed begeleid worden. En die moet je eigenlijk niet 
verplaatsen. Maar die herindicering daar wordt de werkgever eigenlijk voor gestraft voor de goede 
begeleiding die ze geven. Maar dat is volgens mij exact het punt wat in die motie benoemd wordt. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dan nog een poging tot een andere vraag aan de wethouder. Voorzitter, 
is het mogelijk binnen uw bestaande regelgeving in deze, binnen uw bestaande budgetten en  kent de 
problemen en er zijn meer kwetsbare groepen denk bijvoorbeeld aan de Kringloper en meerdere 
organisaties non-profit. Kunt u dit niet zelf oplossen binnen de mogelijkheden? Heeft u daar de motie 
voor nodig? 
 
De heer VERBRAAK: Binnen de regelgeving zoals die nu voorligt niet, want anders was er inderdaad 
geen motie nodig.  
 
De heer KLAVER: Maar dan kunt u toch ook, u kunt zelf ook met nadere regeling komen. En er is al, ik 
bedoel, wij zijn al anderhalf uur volgens mij bezig dus de warmte in de zaal is duidelijk. De intenties 
ook dan kunt u toch volgens mij, voorzitter, toezeggen het is mij duidelijk. De kwetsbare groepen zijn 
zelfs nog breder als alleen non-profit sport en onderwijs dat zie ik en ik kom op 1 februari met een 
voorstel en ook een verzoek van zoveel gaat het kosten. Dan zijn we er toch, dan kan de voorzitter 
zeggen ik hamer het af. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, natuurlijk behoort dat tot de mogelijkheden maar ik ga nu in op de 
motie die voorligt. En als u dat aan mij vraagt en dan ga ik voor die motie natuurlijk geen enkel 
probleem. Voorzitter, de VVD noemt nog de herstructurering bij de WVS ja die komt eraan. U gaat 
begin 2017 over die herstructurering gaat u besluiten. En daar zitten die kansen in inderdaad om de 
WVS veel meer begeleidend werk te laten doen ook extern, dus niet alleen op de werkvloer bij WVS 
want dat is een onderdeel van het herstructureringsplan. Dus daar gaan wij met elkaar nog over 
spreken. Voorzitter, ik kijk verder of ik nog vragen heb gehad van andere fracties maar dat is niet het 
geval. Ja, de heer Mol die vroeg nog zijn er mogelijkheden binnen de lopende budgetten? Daar is het 
antwoord nee op, dus we zullen moeten kijken uw dekking of anders heb ik al aangegeven in mijn 
eerste termijn dekking uit de risicoreserve Sociaal Domein waar we dit soort knelpunten uit kunnen 
oplossen voor één jaar. En daarna structureel regelen, want dat zegt u zelf in uw motie ook. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dat betekent dat wij toe zijn aan de heer De Regt. Ja. 
 
De heer DE REGT: Mogen wij zometeen even een schorsing van een paar minuten? 
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De VOORZITTER: Zullen we zeggen nou, vijf minuten? De heer Mol? 
 
De heer MOL: Ja, misschien is het handig dat ik alvast meegeef, we hebben net even overlegd, dat 
we het dictum wijzigen en “In de non-profit sector” toevoegen en de dekking bij bullet 3 “hiervoor 
dekking te vinden in de  risicoreserve Sociaal Domein”. Daar is overleg over geweest en dat schijnt 
een goed idee te zijn. Dus dat geef ik dan ook nog even mee in die schorsing. 
 
De VOORZITTER: Ja, als u dat in de schorsing ook even dat bij de griffie ook, ja, wil laten aanpassen 
dat dictum dan weet eenieder in de schorsing dat het dictum bullet 3 in die lijn moet worden gelezen 
en dan doen we hem straks even opnieuw gewijzigd indienen met die tekst. Ik schors voor vijf 
minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik voel aan dat u ook graag door wilt. De schorsing is 
opgeheven. Ik kijk even naar de indieners van de motie dan nog naar anderen of de schorsing iets 
heeft opgeleverd wat goed is om plenair te delen voordat we gaan stemmen. Ik kijk even naar de heer 
Mol met betrekking tot motie nummer 1. U heeft al aangegeven voor de schorsing dat de laatste bullet 
in het dictum motie nummer 1 nu luidt “hiervoor dekking te vinden in de risicoreserve Sociaal Domein” 
en daarna structureel in de motie te verwerken. Dat is in ieder geval de wijziging wat betreft bullet 3. 
En er zit nog een wijziging meneer Mol in uw motie tekstueel of is dit hem.  
 
De heer MOL: Nee, voorzitter er zit geen wijziging meer in. Nee. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee dat leek mij ook. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Nee. 
 
De VOORZITTER: Wat wel? 
 
De heer MOL: Non-profit dat staat ook in het dictum. Is die nog niet opgenoemd. 
 
De VOORZITTER: Ja maar even los van iBabs er zijn ook mensen thuis die willen nog een klein 
beetje volgen waar het over gaat. 
 
De heer MOL: In de eerste alinea dus van het dictum. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer MOL: Daar staat teneinde de optimale win-win situatie van de koppeling van de kwetsbare 
werknemer, een optimale begeleiding door de werkgever in de non-profit sector in stand te kunnen 
houden.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer MOL: Dat is wat er tussen komt “in de non-profit sector”. En dat was ook al voor de schorsing 
aangegeven.  
 
De VOORZITTER: Heeft u hem allemaal hoe de gewijzigde motie nummer 1 in het dictum in de eerste 
bullet, de tweede, derde bullet sorry hoe die nu luidt. Dus dat is gewijzigde motie 1 en die ligt dus voor 
ter besluitvorming. Right? Right. Ik kijk even naar mevrouw Oudhof voor uw motie nummer 2, daar is 
niets in. Oké. Dan vraag ik nog aan anderen voor u raad om de besluitvorming te bespoedigen is er 
nog iets wat u wilt delen met ons allen wat uit de schorsing is gekomen of is dit het en gaan we 
stemmen. Dit is het, wij gaan stemmen. Dan beginnen wij natuurlijk eerst te stemmen over het 
raadsvoorstel zelf, het moedervoorstel. Wil één uwer daarover een stemverklaring? Niemand? Dan 
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gaan wij stemmen over het raadsvoorstel. Wie is voor dit raadsvoorstel? Daarvoor hebben gestemd 
als ik het zo zie alle fracties. Dat zie ik goed. Bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij stemmen over de gewijzigde motie nummer 1 “Maatwerk re-integratie 
en participatie”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Ja, ik ga even wat schrijven, 
want… In ieder geval de heer Klaver. Ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, wij gaan voor de motie stemmen omdat je hier ook niet tegen kan zijn. 
Maar we roepen daarbij wel de wethouder op krachtig om zoals we hem kennen uiterlijk 1 februari in 
de volle breedte met een voorstel te komen binnen zijn eigen bevoegdheid mogelijkheden die er zijn 
en ook aangeven binnen het budget wat hij eigenlijk al heeft wat de mogelijkheden zijn en dan wat ons 
betreft niet alleen op het onderwijs en op de sport maar ook op een bredere laag die ook bij de 
wethouder bekend zal zijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst zal ook de motie 
inderdaad dan steunen waarbij we wel hopen dat de wethouder voor 1 februari met duidelijke 
gegevens komt over deze situatie. En we dus inderdaad op een gegeven moment inderdaad ook een 
duidelijk beleid krijgen waarbij we dus inderdaad dan de integraliteit inderdaad dan wordt 
meegenomen. 
 
De VOORZITTER: De heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. D66 zal uiteindelijk ook met deze motie instemmen maar 
plaats daarbij wel de kanttekening dat wij de hoop uitspreken dat er zeer kritisch gekeken zal worden 
naar de absolute noodzaak bij deze individuele gevallen.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De Nieuwe Democraten houden hun rug wel recht. 
Wij blijven bij onze kritiek. Wij stemmen tegen deze motie om allerlei redenen, maar vooral ook het is 
een motie is zonder plan. En we met elkaar zijn we altijd van mening dat plannen moeten gefundeerd 
moeten zijn, dus geen geld. Wij staan wel achter de intentie dat kwetsbaren mee moeten doen, maar 
goed dat hebben wij in onze termijn al duidelijk gemaakt.   
 
De VOORZITTER: Anderen van u raad? Niemand anders? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de 
gewijzigde motie nummer 1? Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd met uitzondering van de fracties 
van de Nieuwe Democraten, VVD. De motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 “Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” 
ook hier één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor motie nummer 2. Daarvoor heeft u gestemd bij, nee, iedereen met uitzondering van de fractie van 
de VLP. De motie is aanvaard. 
 
b. Voorstel 61 Procesnota Citymarketing Roosendaal 
De VOORZITTER: Goed, wij gaan en ik doe een aansporing u zit in de gemeenteraad niet in de 
Commissie. Wij gaan naar de Procesnota Citymarketing Roosendaal. Dat is geagendeerd vanuit de 
Commissie door een aantal partijen VLP, Nieuwe Democraten, PvdA, GroenLinks, D66. Er liggen voor 
twee conceptmoties die mogelijk ingediend gaan worden. Ik kijk even in ieder geval de VLP en de 
PvdA heeft als eerste ondertekenaar de heer Yap een conceptmotie met daarin de andere partijen. 
Kunnen de andere partijen in de eerste termijn bij die motie volstaan in de woordvoering van de heer 
Yap en dat ik dan kan terugkomen in de mogelijk tweede termijn? U wilt ook de eerste termijn? De 
heer Schijvenaars in ieder geval. Dat recht is er volledig. Anderen nog dan de twee eerder 
genoemde? Dan zijn dit de drie fracties die het woord wensen. Dan begin ik met de fractie van de VLP 
en dat is de heer Hertogh. Ga uw gang. 
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De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. De VLP wil een amendement indienen over budget 
Citymarketing en de VLP wil geenszins de Commissie overdoen, voorzitter. Maar wij willen wel een 
toelichting geven over het waarom. In de Commissie was enorm veel enthousiasme over 
Citymarketing, maar er waren ook nog wel wat onduidelijkheden en die betroffen dan toch zeker de 
VLP. Voorzitter, in de motie van 21 juli werd aan het college gevraagd een Citymarketingstrategie te 
ontwikkelen met een daarbij passend budget. De vraag vanavond is echter gaan we in zee met 
bureau Connect en daarvoor 100.000  uit te trekken. Dit heeft duidelijk met het voorgestelde passend 
budget in de motie daarmee heeft het voorstel van die 100.000 voor Connect eigenlijk niet van doen. 
Wel vraagt Connect om ruimte te reserveren om een marketingplan te kunnen uitvoeren. Voorzitter, 
de VLP is en blijft voorstander van een bureau uit de eigen regio. Waarom van ver halen als het 
dichtbij ook kan. Maar is een dergelijk bureau wel nodig vraagt de VLP zich af? Is citymarketing niet 
de taak van doortastende wethouders en een marketingstrateeg als burgemeester Niederer, u 
waarschijnlijk wel bekend. Voorzitter, als we het voorbeeld nemen voor de meest aansprekende 
citymarketing in 2017 dan is de blikvanger en het speerpunt de Boels Holland Ladies Tour met de 
enorme exposure op de tv en dat is nu juist een voordeel van een doortastende wethouder en een 
overbodig bureau. Voorzitter, citymarketing is een ruim begrip en het gaat meestal over evenementen 
over festivals en toerisme en daar kun je over discussiëren. Ben je daarvoor of ben je daartegen. 
Maar, voorzitter, het huidige budget van citymarketing van de gemeente Roosendaal is op dit moment 
60.000 en is natuurlijk totaal niet toereikbaar. Maar het college heeft de nodige potjes en pannetjes 
om met een beperkt budget hiermee om te gaan. En hier dient naar de mening van de VLP 
verandering in gebracht te worden met een voor Roosendaal passend budget. Voorzitter, het bureau 
Correct zal ongetwijfeld met verschillende scenario’s komen met een prijskaartje. En stel voor dat er 
een scenario komt van 115.000 voor citymarketing en stel dat het wordt aangenomen. Dan kan de 
VLP haar doelstelling niet bereiken. In de Commissie hebben wij aangekondigd een amendement van 
350.000 euro en liever hadden we een amendement aangekondigd van 500.000, zoals in 
vergelijkbare gemeentes. Maar we weten dat dit toch geen enkele kans zal hebben. Voorzitter, 
daarom dient de VLP nu een amendement in dat gezien moet worden als een signaal aan Connect en 
een zekerheidsstelling of misschien wel gezegd een garantstelling niet alleen voor de VLP maar voor 
de gehele gemeenteraad om de doelstelling van optimale citymarketing te kunnen bereiken. 
Voorzitter, alvorens ik het amendement indien vraag ik u nog een kleine kanttekening hierbij te mogen 
zetten en dat is wel deze. Als het aan de VLP ligt mag de slogan “Beleef het in Roosendaal” nog jaren 
blijven bestaan. Maar als gouden bolhoed drager moet ik ook kunnen instemmen met “Roosendaal 
heeft het IQ”. Dan wil ik nu het amendement indienen, voorzitter,  “Budget citymarketing”. De 
gemeenteraad in Roosendaal in vergadering bijeen op 22 december 2016 gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het voorstel Procesnota Citymarketing Roosendaal. Besluit:  € 100.000 
beschikbaar te stellen om een citymarketingstrategie te ontwikkelen en dit incidenteel te onttrekken uit 
de bestemmingsreserve nog te bestemmen. Te wijzigen in: € 100.000 beschikbaar te stellen om een 
citymarketingstrategie te ontwikkelen en het huidige citymarketingbudget en daar draait het hele 
amendement om voorzitter nog even als toelichting, per 1 juli, dat is nadat het bureau zes maanden in 
werking is geweest, per 1 juli minimaal te verdubbelen en dit incidenteel te onttrekken uit de 
bestemmingsreserve nog te bestemmen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 1 heet “Budget citymarketing” 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En de heer Beesems heeft een vraag voor u.  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Twee zaken vallen de Nieuwe Democraten op. Hebben 
we niet zojuist uw fractievoorzitter horen vertellen dat de bestemmingsreserve alsnog te bestemmen 
dat we daar even van af zouden moeten blijven, dat is één. En twee, dat wil ik u zometeen vragen 
waarom zou u nu willen verdubbelen als u voorstelt dat het bureau of kan voorstellen, dat die met nog 
meer ideeën komen die misschien nog meer geld kosten en misschien wel een half miljoen zoals u 
zelf aangeeft.  
 
De VOORZITTER: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, in het voorstel van de Procesnota Citymarketing in Roosendaal 
staat gewoon aangegeven dat die 100.000 die beschikbaar gesteld is voor het bureau dat die komen 
uit de bestemmingsreserve nog te bestemmen. Ja, zo wordt dat voorgesteld, daar kan ik ook niets aan 
veranderen. En het tweede is wat u zei van dat minimale. Nou, in overleg met betrokkenen hebben we 
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gekozen om het budget minimaal te verdubbelen per 1 juli, dus het bureau gaat z’n gang. Ze gaan 
eerst een plan maken, natuurlijk zijn die bezorgd over de kostenindicatie en ze willen natuurlijk graag 
een budget. Waar het de VLP om gaat en dat heb ik u eigenlijk zojuist precies uitgelegd als we het 
budget van nu 60.000 verdubbelen dan komen we op 120.000 in de begroting wordt opgenomen een 
bedrag van 87.243 voor citymarketing in 2017. Dus wij willen als VLP het liefste, ik ga niet zeggen van 
een miljoen want dat zou misschien te gek zijn, want dan kun je de Tour de France wel binnen gaan 
halen. Maar dat is niet de bedoeling wij willen gewoon zekerheid hebben dat wij meer kunnen 
besteden voor citymarketing omdat dat hoog in ons programma staat.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Het woord is aan de heer Yap van de fractie van de 
Partij van de Arbeid.  
 
De heer YAP: Voorzitter, gisteren hebben we kennis kunnen nemen van een vrij staaltje culturele 
citymarketing in het Da Vinci College met de presentatie van de nieuwe Cultuurnota Roosendaal. De 
dragers van de kunst en cultuur in Roosendaal hebben dit opgesteld en gaan dit nieuwe cultuurbeleid 
deze nieuwe visie ook uitvoeren. In het verlengde daarvan menen we ook dat dat bij de citymarketing 
bij het opstellen van de citymarketingstrategie moet gebeuren en met name ook bij de uitvoering. In de 
Commissie hebben we, want ik spreek hier namens D66 en GroenLinks en de Partij van de Arbeid 
ook aangegeven dat we dat ook in de zogeheten procesnota te weinig terugzagen. En vandaar dat we 
ook samen met steun van de Nieuwe Democraten een motie hierover hebben opgesteld en die 
vandaag ook indienen. Voorzitter, dat is motie “De dragers van citymarketing” hebben we hem maar 
genoemd. Waarin we besluiten een vertegenwoordiging uit de CityBoard plaats te laten nemen in de 
CityClub bij het opstellen van de nieuwe citymarketingstrategie. En punt twee de uitvoering van dit 
plan te laten monitoren door de CityClub met daarbij dus de dragers uit onze Roosendaalse 
samenleving, die als CityClub daarbij een stimulerende en activerende rol spelen in een goede 
toepassing en gebruik van de nieuwe citymarketing voor Roosendaal.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “De dragers van de citymarketing”.  
 
De heer YAP: Voorzitter, tot slot om alvast een reactie te geven op het amendement van de VLP. Ja 
dat lijkt ons op dit moment niet nodig, want dan zet je het traject in zoverre al op slot. Laten we dat 
gewoon beoordelen als dat traject straks in juni/juli 2017 is afgerond. Wij verwachten overigens ook 
dat daar minimaal al die verdubbeling komt die de VLP wenst. Alleen laten we dat gewoon op dat 
moment beoordelen en dan kun je dat ook bijsturen als je dat nodig zou vinden. Dus voor ons is dat 
amendement nu niet nodig. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan kijk ik even voor een reactie naar wethouder Verbraak.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, de VLP neemt al een schot voor de boeg die zeggen nou in juli 
moeten we minimaal gaan verdubbelen. Nou dat spreekt in ieder geval vertrouwen in dat er een 
goede citymarketingstrategie komt te liggen. Maar het is uiteraard aan u raad om daar over te 
besluiten. Voorzitter, in de richting van de Partij van de Arbeid. Die motie daar heeft het college geen 
behoefte aan. Laat nou het bureau zijn werk doen, geeft ook uitvoering aan hetgeen wat er 
opgedragen is om met een goede citymarketingstrategie te komen. Er worden heel veel mensen 
straks bij betrokken. Er wordt ook een digipanel bij betrokken dus er zal voldoende input zijn, maar dat 
vraagt echt om een professionele aanpak door dit bureau om scherpe keuzes te maken, om straks in 
juni ook met die deugdelijke strategie te komen. Tot zover, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. In tweede termijn. Ik noteer in elk geval de heer Schijvenaars als 
spreker. Anderen nog? Ja, ik kom zo bij de eerste termijn, maar even de nieuwe. Ik noteer even de 
nieuwe aanmelders, de heer Van der Aa, de heer Wezenbeek. Daarna kom ik terug bij de heer Yap, 
de heer Hertogh misschien nog maar dat zien we dan zometeen wel. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Collega Yap heeft ook namens ons de motie 
ingediend en we hopen inderdaad dat die een meerderheid gaat krijgen en ter aanvulling op het 
concept citymarketing toch nog even kort het volgende. Het gaat om meer dan alleen maar winkelen, 
meer dan over de binnenstad, de hele stad, over alle buurten en dorpen en al het gebied wat daar 
tussenin ligt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de boodschap op de bekende linnen 
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boodschappentasjes “eat local, shop local en enjoy local” dan vinden we dat toch een beetje een 
onhandige boodschap. Immers als alle bezoekers van Roosendaal deze boodschap echt serieus gaan 
nemen komen ze nooit meer terug. Want dan komen ze in hun eigen stad winkelen en genieten, 
enzovoorts. Dus voorzitter, laten we daar in ieder geval voorzichtig mee zijn door op het local te 
focussen. Want wij vinden dat wij onze blik vooral naar buiten moeten richten. En we moeten juist over 
de grenzen heen kijken, want dat geeft inzicht, dat geeft inspiratie en dat geeft ook innovatie om het 
anders en beter te gaan doen. En de marketing van onze stad die moet gebaseerd zijn op een 
gezonde basis. Op alle gebieden en Roosendaal mag wat ons betreft nog steeds het Wassenaar van 
de gewone mensen worden, die hier graag wonen, werken, wandelen en ja ook winkelen. En dus 
moet citymarketing meer zijn dan window dressing. En moet citymarketing vooral gebaseerd zijn op 
een ijzersterke stad en haar inwoners die ambassadeurs zijn en willen zijn en dat in hun eigen 
omgeving ook uitstralen. En citymarketing betekent ook dat er volledige transparantie is over wie 
allemaal meedoet en bijdraagt en hoe de 100.000 euro geld van ons wordt besteed. Wij verwachten 
hiervan gespecificeerde overzichten, zodat duidelijk is voor iedereen waar ons geld aan wordt 
uitgegeven. Dus geen dure Bourgondische etentjes alstublieft. En laten we stoppen met recht praten 
wat krom is en samen doen wat goed is voor Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Aa van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Ik zal aan uw verzoek voldoen om niet te veel te praten, 
want dat hebben we al in de Commissies gedaan en wil ik ingaan op het amendement. De SP-fractie 
vindt het voorbarig om nu al het budget te gaan verdubbelen want we weten nog geeneens niet wat er 
uit komt en derhalve zullen wij dat amendement ook niet gaan steunen. De motie “De dragers van de 
citymarketing”. Er wordt al zoveel over vergaderd en nu komt er weer een praatclubje bij, daar heeft 
de SP ook geen behoefte aan. En die motie gaan wij ook niet steunen. Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ja, kort maar krachtig. De heer Wezenbeek, fractie VVD. 
 
De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik zal me ook houden aan uw 
voorspraak om het niet te lang te maken, want in de Commissie hebben we daar al uitgebreid over 
gesproken, dus wat dat betreft zullen we niet meer door moeten gaan. Maar ik wil nog een paar kleine 
dingetjes toch wel eventjes aanhalen over die dragers van de samenleving en met name dat we die 
bedrijven met name uit Roosendaal toch wel een kans zouden moeten geven straks als het Rapport 
van Derison op tafel ligt. Bovendien over dat geld waar we steeds over spreken, die ton extra 
misschien wat de VLP voorstelt. Er liggen nog steeds een drie, aantal moties die we in de Kadernota 
hebben aangenomen en dat zijn moties over evenementenbeleid, festivalbeleid en toeristisch 
actieplan en die zouden dan een mooie samenhang kunnen vinden samen met het citymarketingplan. 
Sterker nog wij hebben ook gepleit in onze kader, in de begrotings… en trouwens is toegezegd door, 
beetje toegezegd door de heer Verbraak dat er wat meer geld naar de VVV zou gaan, VVV, niet VVD, 
VVV zou gaan. En dat zou ook kunnen betekenen dat de VVV daar mensen zou kunnen aantrekken 
die bij de VVV in dienst zouden kunnen komen, uit het Roosendaalse waarschijnlijk, die wat kunnen 
doen als het gaat over het plan wat we willen maken met citymarketing. Even terug naar de moties die 
er liggen en amendement geloof ik ja. Het amendement van de Partij van de Arbeid. Meneer Verbraak 
die zei van of nee ja precies die noemde dat volgens mij, nee dat moet ik geen dingen, “De dragers 
van de citymarketing” daar zei meneer Verbraak van ja ik raad het af. Wij twijfelden nog een beetje en 
ik geef nu het voordeel van de twijfel toch, of de VVD-fractie aan meneer Verbraak zo van we moeten 
dat toch eventjes mee afwachten en later even terug laten komen. En het budget van die ton ik heb 
het net al gezegd, wij hebben gevraagd voor of extra ton wat de VLP al doet dat vindt de Partij van de 
Arbeid niet nodig. Maar dat vinden wij ook niet nodig omdat wij al wat extra gedaan hebben in die 
begroting om wat meer geld te doen toestromen naar de VVV. Tot zover, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, wij vinden het jammer dat een partij als de SP het afdoet als dat de 
insteek van onze motie is dat er een nieuw praatgroepje zou moeten zijn. Dat is onzin. We hebben 
parallel aan bijvoorbeeld het binnenstadsbestuur waar dus juist ook de dragers van onze binnenstad 
in zitten. Iemand vanuit de bewonersgroep, iemand vanuit de ondernemersgroep, iemand vanuit 
horeca maar ook aangestuurd met expertise en parallel daaraan hebben we ook gekeken hoe dit 
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traject sterker kan zijn en ook parallel aan de wijze waarop die nieuwe Cultuurnota die gisteren is 
gepresenteerd is vormgegeven. En we denken juist dat bij citymarketing, de heer Wezenbeek van de 
VVD merkt dat terecht op, dat juist die dragers daarvan zo belang zijn. En als ik, als de fracties die 
deze motie indienen de procesnota zien, daar worden tien stappen doorlopen nou dan ziet u dat 
eigenlijk min of meer de samenleving toch wat meer op een afstand wordt geplaatst als het gaat om 
het dragen van die citymarketing. Er wordt een CityClub georganiseerd waar dus dat bureau in zit, dat 
bureau Connect wat dan die externe expertise is, aangevuld met de wethouder. En vervolgens zien 
we verderop in de motie dat die uitvoering daar ook onder gaat vallen. Wij vinden borg nou dat die 
dragers daarin terugkomen. Dat is geen nieuwe praatgroep, meneer Van der Aa, dat is gewoon een 
serieuze vertegenwoordiging zoals dat dan vorm kan worden gegeven in die CityClub. Omdat met 
name die uitvoering zo van belang is dat dat aangestuurd kan worden door externe expertise prima, 
maar wij zien daar graag toch die lokale Roosendaler daarin terug. En we denken dat dat niet afbreuk 
doet aan het proces wat de komende maanden wordt ingezet. En we denken juist dat dit een 
aanvulling is op dit proces maar vooral ook in de uitvoering dus we mogen u raad toch vragen om de 
motie zoals die nu voorligt te steunen. Ik heb overigens ook geen argumenten van de wethouder 
gehoord om dat niet te steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Anderen nog van u raad? Niet? Oké, wethouder? Nog 
behoefte aan tweede termijn? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ja één opmerking richting van de Partij van de Arbeid, meneer Yap u 
hebt geen argumenten gehoord om hem niet te steunen. Maar die heb ik wel gegeven, want ik heb 
gezegd laat nou het bureau gewoon z’n werk doen en hetgeen wat u wilt dat zit er in. En ik zal het ook 
natuurlijk zorgvuldig bewaken dat we de goede mensen op de goede plek hebben zitten, dat ook de 
goede mensen erbij betrokken worden. Maar we hebben het hier wel over een heel ander traject dan 
de binnenstad. Dit is echt wel citymarketing, het is een vak en dat moet je professioneel en goed 
aanvliegen en dat wordt ook geborgd in het hele plan wat er ligt. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de wethouder geeft aan ja citymarketing is een vak, terecht. Wij hebben ook 
niet gezegd dat wij die externe expertise overboord moeten gooien. Maar het uitvoeren van die 
binnenstadsplannen is toch ook een vak en daar wordt ook die externe expertise verbonden met de 
Roosendaalse samenleving. Dus vindt u dan dat gelet op uw woorden de binnenstad, het uitvoeren 
van de binnenstadplannen geen vak is.  
 
De VOORZITTER: wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ieder z’n vak zullen we maar zeggen. Maar neemt u van mij aan 
die betrokkenheid van degenen waar om u gevraagd heeft in een motie die komt terug in het hele 
proces.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging op dit punt en betekent dat wij 
overgaan tot stemmen. Zoals u weet gaan wij eerst over een amendement stemmen omdat dat het 
moedervoorstel wanneer het wordt aangenomen althans kan veranderen. Dus wij beginnen eerst met 
amendement nummer 1 “Budget citymarketing”.  Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit 
punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor heeft 
gestemd de fractie van de VLP. Het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Betekent dat het moedervoorstel, het raadsvoorstel thans voorligt zoals het ook is 
ingediend. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op het voorstel zelf? In elk geval de heer 
Hertogh. Ga uw gang. Daarna de heer Yap. Ja. De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. De VLP zal het raadsvoorstel Procesnota Citymarketing in 
Roosendaal niet steunen. De VLP wil de handen vrij houden in het traject citymarketing en zijn 
bijzonder teleurgesteld in de gemeenteraad. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
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De heer YAP:  Voorzitter, de Partij van de Arbeid is niet tegen dit voorstel want daar wordt enkel 
gevraagd om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor het proces om te komen tot een nieuwe 
citymarketingstrategie. Waar wij wel moeite mee hebben is de onderliggende procesnota, maar dat 
kunt u ook terugvinden in de voorliggende motie die nog in stemming moet worden gebracht.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Niemand anders meer? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het 
raadsvoorstel Procesnota Citymarketing Roosendaal? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met 
uitzondering van de fracties van de VLP. Het stuk is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan motie nummer 3 “De dragers van de Citymarketing”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 3 “De 
dragers van de Citymarketing”. Daarvoor hebben gestemd de fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en 
de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen.  
 
7. C-Categorie 
a. Raadsmededeling 59B-2016 Stadskantoor 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7 inzake raadsmededeling handelend over het 
stadskantoor, geagendeerd vanuit de Commissie door de VVD, Partij van de Arbeid en de VLP. Ik 
begin als eerste bij de fractie van de VVD. Dat is de heer Wezenbeek. Ja. En daarna de heer Klaver 
van de PvdA neem ik aan dat u de woordvoering doet. En de VLP-fractie de heer Van Gestel. De heer 
Van Wezenbeek, ga uw gang. 
 
De heer VAN WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik vragen of de mensen die hier 
zitten alom de gewijzigde motie hebben ontvangen. Kijk ook even naar de griffie. Er is een overweging 
bijgekomen, toch? Die hebben de mensen allemaal ontvangen? Sorry, in iBabs? Ja maar ik sta voor 
de mensen thuis, sta ik nu hier, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dien hem maar in en de griffie gaat inmiddels dat vermenigvuldigen en ronddelen. 
Ga uw gang.  
 
De heer WEZENBEEK:  Ja. Bovendien komt in die motie, maar dat komt dadelijk wel, dat komt 
dadelijk wel in die motie. Meneer Yap begon net ook al over gisterenavond eventjes, daar wilde ik ook  
mee beginnen. Gisterenavond hadden we een bijeenkomst eigenlijk onder leiding van meneer 
Verbraak, cultuur. En daar kwam een belangrijk punt naar boven, iedereen is VIP in Roosendaal. En ik 
hoef niet uit te leggen wat dat betekent very important person. Dus iedereen is erg belangrijk in 
Roosendaal en dat vinden wij ook. En als de wethouder dat zegt en dan spreekt hij natuurlijk en dat 
weet hij als geen ander dat hij spreekt namens het hele college dus het hele college spreekt 
tegenwoordig tegen VIP’s in Roosendaal. Waarom zeg ik dat nu allemaal? Omdat ik vind in de 
Commissie, gaan we niet overdoen, dat wij gepleit hebben om in ieder geval die VIP’s de kans te 
geven om door dat mooie Mariadal te kunnen lopen van als men uit het station komt, de stad in gaat 
of andersom temeer te genieten daarvan. Dus daarom hebben wij in de Commissie uitgebreid gepleit 
om die tuin open te maken. En in de Commissie hebben we ook aangekondigd dat we met een aantal 
moties, een tweetal moties zouden komen en die liggen nu voor. En daar zou ik mee willen beginnen 
met de motie, ik zal met de andere beginnen “Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal”. En het 
dictum zegt dan: Het Mariadal en omgeving niet te beperken in verdere gebiedsontwikkeling en daarbij 
een duidelijke verwevenheid te realiseren met het te renoveren Stadskantoor, middels onder meer: 
- een fiets- en wandelverbinding tussen station en binnenstad door het gebied, met zicht op de 
historische tuinen en boomgaard van Mariadal. 
- een vermindering van parkeerdruk voor de woonstraten ten noorden van het gebied. 
Om samen met de betrokken partijen deze gebiedsontwikkeling van het Stadskantoor en Mariadal en 
omgeving vorm te geven.  En gaat over tot de orde van de vergadering. Dat is de motie “Stadskantoor 
blijft in verbinding met Mariadal”. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is motie krijgt nummer 4 “Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal” met 
de eerste ondertekenaar de heer Klaver van de Partij van de Arbeid, vervolgens uzelf en daarnaast 
mevrouw Koenraad, mevrouw Van den Nieuwenhof en de heer Van Dorst. Ook in die volgorde. 
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Mevrouw Oudhof heeft een vraag over deze motie, denk ik, althans het betoog daar omheen van de 
heer Wezenbeek. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel. Op de informatieavond van de Provincie en van de gemeente 
samen hebben we eigenlijk wel gehoord dat er ten aanzien van Mariadal toch heel veel al klaarligt. Er ligt 
een akkoord op hoofdlijnen van de gemeente en de Provincie, de ambitie voor het gebied van Mariadal, 
de gebiedsontwikkeling is beschreven, de buren zijn geconsulteerd in het project. Het is nu eigenlijk de 
bedoeling dat het nu verder gaat en dat die aanbesteding gaat plaatsvinden dat de marktpartijen kunnen 
gaan inschrijven voor Mariadal. En ja het bureau had het over van nou we hopen eigenlijk op minimaal 7 
inschrijvers. Nou wat dat betreft denk ik dat dat heel mooi zou zijn als wij voor Mariadal dat zouden 
kunnen gaan krijgen. Maar nu ligt er hier een motie en ik denk en dat is dan de vraag aan de heer 
Wezenbeek van zou deze motie waarbij u toch zegt er moet een fiets- en een wandelverbinding tussen 
station en binnenstad door het gebied heen lopen. En in het plan moet ook een vermindering van de 
parkeerdruk plaatsvinden. Dat zijn best wel vergaande vragen eigenlijk. Vindt u dan niet dat dit ten koste 
zou kunnen gaan ook van de inschrijvingen, dat daardoor partijen juist ook zouden kunnen afhaken? 
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Het is alleen wij luisteren naar de burger. Het is 
heel belangrijk om als je volksvertegenwoordiger bent om te luisteren naar de burger. En dit zijn geluiden 
die wij horen van burgers. En nogmaals ik ben begonnen met te zeggen wij vinden die burgers allemaal 
een VIP is gisterenavond gezegd. En of dat ten koste gaat van de onderhandelingspositie ja dat zou 
best kunnen, ja ik bedoel daar hebben wij eigenlijk in feite geen kijk op ja. De bedoeling is dat wij een 
aantal ijkpunten die mevrouw Bakker in haar rapport heeft geschreven dat er een nieuwe verbinding zou 
moeten komen tussen de binnenstad en het station, nou dat dragen we nu op middels een motie ja. En 
dan die parkeerdruk als dat zou kunnen door weet ik veel wat heel slim met ruimtes om te gaan om 
meer parkeerplaatsen te maken, daar ja dat is een win-win situatie dan. Maar of dat ten koste gaat van 
op uw vraag eigenlijk van met die inschrijvingen daar heb ik in feite geen kijk op. Ik ben geen project 
ontwikkelaar.  
 
Mevrouw OUDHOF: Geeft u daarbij ook aan, want ja op die avond hebben we ook gehoord van dat er 
juist al met buren gesproken is eigenlijk. Dus ik neem eigenlijk, ik neem aan dat dit ook in het plan te 
vinden is en dat dat ook meegenomen wordt, bijvoorbeeld die parkeerdruk of het wandelen door 
Mariadal, fietsen, fietsen door Mariadal. 
 
De heer WEZENBEEK: Doordat die parkeerdruk erin staat dat is een antwoord op uw vraag eigenlijk, er 
is daar gesproken met mensen die daar wonen. Die daar overlast hebben van soms die auto niet kwijt 
kunnen, daar komt het in feite op neer. Dan ga ik door met motie 2 die intussen wel uitgedeeld is. Motie 
2 het is 5 waarschijnlijk wordt dat dan, denk ik. Dat is de motie “Uitgangspunten Stadskantoor”. En  
besluit de raad uit te spreken dat de middelen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen voor de 
huisvesting van het bestuur en de organisatie kaderstellend zijn. Bij de uitwerking van de plannen het 
dienstverleningsconcept zoals verwoord in de raadsmededeling 63B-2014, staat dat goed 63B-2014 
strategische opgave dienstverlening als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bij de uitwerking van de 
plannen het komen tot een energieneutraal gebouw als uitgangspunt wordt gehanteerd. En gaat over tot 
de orde van de vergadering. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 heet “Uitgangspunten Stadskantoor” en de 
indieners zijn VVD, PvdA de heer Klaver, Roosendaalse Lijst de heer Van Dorst, SP mevrouw Oudhof 
en de VLP de heer Van Gestel. Maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. Ja, dank u wel meneer 
Wezenbeek. Dan ga ik naar meneer Klaver van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, landelijk zeggen ze wel eens VVD, Partij van de Arbeid maximale 
meningsverschillen, maximaal vertrouwen. En in dit huis is het zo maximaal eens en maximaal 
vertrouwen en dat is heel goed. En op deze motie, een aangehouden motie van de Partij van de Arbeid 
overigens vanuit oktober hebben, we de samenwerking gezocht met meerdere partijen. Het is goed dat 
de VVD want dat vertrouwen heb je, de motie al had ingediend. Dus ik hoef het dictum, voorzitter, niet 
voor te lezen. Maar ik ga nog wel een paar ankerpunten vermelden met uw goedvinden, voorzitter. Wat 
de Partij van de Arbeid-fractie betreft, voorzitter, hebben wij gezegd dit gaat om van oud naar nieuw en 
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van nieuw naar oud. En waarom? Mariadal vertegenwoordigt veel waarde, kernwaarde als zorg en 
onderwijs en ook de CEO’s van het klooster hadden vanuit het bestuur over de hele wereld hun regie. 
En het Stadskantoor is later qua bestuur daarbij gekomen. We hebben een prachtige spoorbrug naar het 
nieuwe gedeelte waar ook allerlei zaken als zorg en onderwijs en ook bestuur worden geregeld vandaar 
dat wij de kop hebben verbinding van Stadskantoor naar Mariadal. En die verbinding is heel belangrijk. 
Voorzitter, de laatste avond is het altijd goed want over het Stadskantoor praten we in dit huis al vele 
vergaderingen, vele jaren. En het is goed dat er nu ook duidelijkheid gaat komen maar wel in verbinding 
tot Mariadal. En juist in vooravond tot kerst waarin ook het woord religare natuurlijk in naar voren komt, 
ook dat is verbinding, past dat heel goed op dit onderwerp. Voorzitter, wat voor ons belangrijk is en het 
lijkt me ook fantastisch voor een college om met deze parel aan het werk te mogen gaan om met de 
raad samen om dat uit te nutten. De motie is al ingediend voorzitter, ik wil een aantal kernwaarden er uit 
halen. Voor ons is de authenticiteit belangrijk om dat te bewaken en ook de groene long, het openstellen 
van dat terrein. En die verbinding is ontzettend belangrijk en het openstellen ook, die ware corridor waar 
de wethouder zo’n vlammend betoog voor houdt de beide wethouders overigens in de Commissie, 
ontzettend belangrijk om die openstelling van die tuin te hebben. En dan ook vervolgens te zorgen dat 
daar mensen doorheen komen in combinatie met de toegang tot de school. We hebben opgeroepen u 
hele college inclusief de voorzitter, zoals u dat altijd doet hier op dit dossier goed leiderschap en regie te 
pakken, zodat je ook kan zeggen uiteindelijk en daar hebben we de raad voor nodig richting Provinciale 
Staten van Brabant dat wij de uitdaging aankunnen, dat wij dat hele project van de Provincie weer voor 1 
euro kunnen overnemen. Vanuit behoud cultureel erfgoed is dat ontzettend belangrijk. Voorzitter, ik kom 
tot een afronding. De motie is ingediend namens de VVD, GroenLinks, CDA en Roosendaalse Lijst het 
geeft aan ook hoe in de raad dit leeft. Eigenlijk hebben we geconstateerd ook de hele Commissie en 
raad vindt dit belangrijk. Voor u de taak om dit goed uit te voeren. Voor ons als raad taak om vooral 
richting Provinciale Staten een goede missie te hebben, opdat de waarde verbinding oud naar nieuw 
gestalte kan vinden. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Het woord is aan de heer Van Gestel van de fractie van 
de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals in de agendering van vanavond staat de fractie 
van de VLP heeft aangegeven een motie te overwegen maar wil eerst de uitwerking van de gedane 
toezeggingen afwachten. Ja en die uitwerking van de gedane toezeggingen hebben wij nog niet 
ontvangen, voorzitter. Dus wat ons betreft had dit nog niet op de agenda gehoeven. Nu zijn wij wel 
praktisch van aard. Mochten wij dus wel antwoord krijgen op de gedane toezegging en de uitwerking 
zien en wij achten hem niet naar onze wens dan zullen we een eigenstandige motie indienen in de 
gemeenteraad om dat alsnog op de agenda te zetten, voorzitter. Ja, beter laat dan nooit en dat gezegd 
hebbende. Voorzitter en daarnaast liggen er dus nu twee moties voor allereerst “Stadskantoor in 
verbinding met Mariadal”. En de heer Wezenbeek, voorzitter refereert eraan de tuin open en dat 
onderstrepen wij, een open mooie Mariadal tuin. Maar om nu gelijk de fietsverbinding te gaan maken 
met een mooi fietspad en alles erop en eraan en het moet echt opengesteld worden om naar het station 
te kunnen gaan. Ja, voorzitter, houdt dat voor u dus in dat die tuin dan wel 24 uur per dag open moet zijn 
of ziet u daar een tijdslot in die tuin voor openstelling. Want dat is wel een cruciale vraag. Want ik kan 
me voorstellen zoals bij de restauratie van de Paterstuin en het openstellen van de Paterstuin dat daar 
wel een tijdsrestrictie aan zit. En de meeste verkeersbeweging tussen centrum en station ja zijn ook ’s 
morgens en ’s avonds in de avonduren. Ja als dan de tuin dicht moet is het dan nog wel waardevol om 
in die hoofdstructuur een fietsverbinding aan te leggen. Uiteraard, voorzitter zijn we voor het openstellen 
van de tuin dus daar geen misverstand over. Alleen toch wel een essentiële vraag die wij daarin willen 
wegleggen. Ook het verminderen van de parkeerdruk. Ja, wij kunnen niet tegen het verminderen van de 
parkeerdruk zijn. Voorzitter, ja we moeten maar weer lachen, maar gaat dat ten koste van beschikbare 
gronden op het te ontwikkelen Mariadal-Stadskantoor plot. Want als dat ten koste gaat van de grond 
voor woningbouw, dan maken we de bewoners wel blij met een verlaging van de parkeerdruk. Maar zit 
de wethouder straks opgescheept met de Provincie met een financieel gat. Dat voorzitter, wensen wij 
ook niet dus ook daarover wat ons betreft nog een aanvullende vraag die u wellicht kunt beantwoorden 
de heer Wezenbeek. Ja, dan voorzitter, ondertekenen we mee de uitgangspunten voor de verbouwing 
Stadskantoor. Vorige week na de Commissiebehandeling konden we netjes lezen dat het inmiddels al 
uitgeroepen is tot een kolos in de stad. Iets heel erg groots betekent dat, een kolos. Maar de heer Lok 
heeft al aangegeven aan ons dat wanneer we andere afdelingen gaan integreren in dit pand we toch wel 
de ruimte optimaal moeten benutten. Ja, om dan iets te gaan slopen om vervolgens aan de andere kant 
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er weer aan te gaan zitten plakken lijkt ons niet zinvol, voorzitter. Zinvolle planvorming betekent ook een 
zinvol financieel deugdelijk plaatje en dat hoeft wat ons betreft ook helemaal niet veel te zijn. Maar 
omdat dat allemaal nog niet is uitgewerkt want we weten defacto vrij weinig. We weten niets van de 
andere plannen die de prullenbak in zijn gegaan over de verplaatsing Stadskantoor. We weten helemaal 
nog niets over de nieuwe verbouwingskosten die het mogelijk met zich mee kan brengen. De wethouder 
wist alleen te vertellen dat het al meer zou zijn dan wat we nu gespaard hebben. Ja, voorzitter, met 
aannames en we weten het nog niet en gebrek aan informatie die we overigens op de informatieavond 
Stadskantoor hadden moeten ontvangen, maar daar ging het over de Mariadal ontwikkeling. Ja 
voorzitter kunnen we zo weinig mee dat we hebben gezegd nou dan wachten we graag af waar het 
college mee komt. Dus die uitgangspunten Stadskantoor wachten we dus inderdaad af waar het college 
dus mee komt. En we houden vast aan hetgeen we al hebben uitgesproken.  Dat, voorzitter, kan 
natuurlijk op de steun van de VLP rekenen. Ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen, voorzitter. Vrij 
weinig. 
 
De VOORZITTER: Nee, geen woord aan toevoegen het doet helemaal afbreuk aan uw betoog.  
Anderen nog van u raad in eerste termijn? Niet. Wat ik nog even wil opmerken dat in het kader van zoek 
de verschillen dat wat is toegevoegd aan de motie 5 “Uitgangspunten Stadskantoor” zoals is 
rondgedeeld dat moet u lezen onder van mening zijnde dat en dan gaat het om de vijfde bullet die is 
nieuw toegevoegd en dat die tekst daar luidt “het college uitwerking van de kaders een plan van eisen 
en financiële aspecten gedurende het proces ter besluitvorming aan de raad moet voorleggen”. Dat is 
even het, de motie 5 zoals ook is rondgedeeld. 
 
De heer WEZENBEEK: Mag ik heel even vanaf hier misschien? 
 
De VOORZITTER: Wat zegt u dan? 
 
De heer WEZENBEEK: Mag ik heel even vanaf hier, want ik zei daarnet iets over 62B staat er, dat moet 
63B zijn. Het staat goed in iBabs nu maar niet hier bij uw tafel  
 
De VOORZITTER: Ja maar, schei uit met dat iBabs. Ik moet het met juridische stukken doen en dat is 
niet iBabs. 
 
De WEZENBEEK: 62B staat daar. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer WEZENBEEK: En daar moet 63B staan. 
 
De VOORZITTER: 63B. 62 wordt 63. Dat hebben we allemaal. Goh wat een verschil. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had in de motie ook 62B staan, maar ik zou ook eigenlijk ook 
absoluut niet weten waar 62B over zou gaan. Maar dat kunnen we opzoeken, dat is een vraag voor 
thuis. We hebben in de Commissie samen met collega Theunis die vooral de trekker is van Mariadal en 
ondergetekende die zich vooral probeert te bemoeien met het Stadskantoor hebben we volgens mij een 
buitengewoon uitgebreide Commissiebijeenkomst gehad in navolging, als opvolger van de nog 
uitgebreidere bijeenkomst met deskundigen van de Provincie onder andere. En overigens ook onze 
ambtelijke deskundigen en er is volgens mij heel veel informatie verstrekt. En diegenen die zeggen dat 
er van het Stadskantoor nog weinig bekend is die hebben natuurlijk ook helemaal gelijk. Deze 
raadsmededeling waar u het nu over heeft was ook enkel maar een constatering dat we niet meer 
zouden gaan verhuizen in verband met de ontwikkelingen rondom Mariadal, nou dat is u uitgebreid 
geschetst. Dus hebben we geconstateerd er is geen reden meer om te verhuizen, dus we gaan blijven. 
Maar daarmee is pas het begin van het proces van blijven. Want wat gaan we dan doen? Het 
Stadskantoor heeft al op heel veel plekken in de stad zou die geland zijn ooit en daar is iedere keer weer 
onderzoek naar gedaan ook naar onze verplaatsing. Er zijn uiteindelijk ooit twee gebouwen genoemd in 
Roosendaal het EKP en het belastingkantoor, dus daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Meneer 
Van Gestel maar volgens mijn informatie heeft de griffie u gisteren van alles opgestuurd. Ja in mijn e-
mails zit dat dus, maar goed daar kan ik, dan moeten we maar even kijken. Dat ging vooral over de 
onderzoeken naar de twee andere locaties. Maar die zijn op zich allemaal niet meer interessant, want 
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we gaan daar namelijk niet heen, we blijven nu zitten waar we zitten. En ja we staan nog aan het begin 
van het proces om te komen, de eerste stap daarin moet  natuurlijk vooral zijn een programma van 
eisen. En in de Commissie hebben we het er ook over gehad, daar kun je van alles, dat kun je heel 
breed maken en heel smal. We weten dat onze… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, om u te helpen dat is inderdaad bekend maar het ging om de 
ingekleurde schets van het plot Mariadal waar voor het college de grens ligt voor bebouwing/niet-
bebouwing. En die zat er nog niet bij. 
 
De heer LOK: Excuus, we hadden enkel, we hadden iets van het Stadskantoor opgestuurd en dat was 
overigens goed bedoeld. Maar we gaan zorgen dat u de schets ook nog krijgt, dat is geen punt. We 
gaan beginnen met het programma van eisen. We weten dat de organisatie zo af en toe toch wat 
stapjes krimpt en soms weer wat stapjes groeit. Het huidige gebouw is qua oppervlak ruim, heel ruim 
althans het zou kleiner moeten kunnen. Maar je zou ook kunnen overwegen, maar dat moeten we altijd 
heel voorzichtig doen want we kunnen wel zeggen ja het Werkplein kan er ook naartoe maar het 
Werkplein weet het zelf nog niet, dus dan moeten we dat ook niet zeggen. Maar je zou kunnen 
overwegen om eens te kijken of je het Werkplein en de toegang toevoegt of dat je parkeerbeheer erbij 
toevoegt. Maar het is een kwestie van allemaal het zou kunnen. En dan moeten we rekenen en tekenen 
en dan komt het allemaal goed. En natuurlijk ik heb u in de Commissie natuurlijk ook al toegezegd we 
gaan niet een prachtig programma van eisen maken en dat in een raadsmededeling met 12 tekeningen 
naar u toesturen van we zijn klaar. Volgens mij is het, maar dat hebben we in de Commissie ook al 
aangegeven, buitengewoon handig als we dat weer in één of andere bijeenkomst uitgebreid kunnen 
toelichten wat hebben we gedaan en waarom hebben we het gedaan en wat dachten we ermee te 
kunnen bereiken. Gaat allemaal goedkomen daar ben ik van overtuigd. Van oud naar nieuw en van 
nieuw naar oud, ja meneer Klaver heeft in de Commissie ook dat buitengewoon mooie betoog 
gehouden. Ik ben er nog van onder de indruk, dat ben ik altijd als u spreekt, moet ik u eerlijk toegeven. U 
moet daar geen misbruik van maken overigens, want dan vind ik het misschien minder mooi zal ik maar 
zeggen. Ja en wat we natuurlijk sowieso willen doen is de verbinding tussen Mariadal, Stadskantoor en 
het centrum in stand houden. Dat moeten we juist extra doen. De tuinen moeten open, dat stond ook in 
het rapport  “Roosendaal: Gezonde Stad”. Nou, die mogelijkheden, hoewel dus de intense 
samenwerking waar we ooit mee waren begonnen misschien niet meer zo van toepassing is, met 
Mariadal c.q. de Provincie is het effect nog steeds hetzelfde. We kunnen volgens mij nog steeds 
hetzelfde realiseren als we dat met z’n allen willen, dus daar gaan we natuurlijk ook voor. Het is een 
parel in de stad, die nu nog een beetje dicht is want niet iedereen kent hem, kan het zien. Hoewel je wel 
naar binnen kunt als je langs de goede kant loopt. Maar die parel moet natuurlijk open zodat we er 
allemaal van kunnen genieten, dat is duidelijk. En dat we er straks allemaal er even trots op zijn als u al 
bent zal ik maar zeggen. Daarbij hoort natuurlijk de openstelling van de tuin en de verbinding met het 
station. Hij hoeft natuurlijk niet per se  bedenk ik me nu, maar dat is een kwestie van gewoon eens goed 
kijken. Er is een parkeerterrein van de gemeente nog achter het Stadskantoor, als het niet door de tuin 
kan zou het ook nog over onze gemeentegrond kunnen datzelfde fietspad en het voetpad en de 
verbinding. Maar goed volgens mij kan er ook in die tuin best wel het één en het ander geregeld worden. 
En volgens mij gaat het parkeren niet per definitie ten koste van ontwikkelmogelijkheden van de 
Provincie. Als je dat aan de voorkant goed organiseert, dan kun je er ook hele goede afspraken over 
maken en dan kan er uiteindelijk heel veel tegelijk. Want ja de verbinding, het heeft natuurlijk ook te 
maken met de school. We willen de leerlingen ook wel graag de stad in. Dat kan allemaal misschien 
straks, de school moet nog gaan verbouwen. Dus we moeten goed die drie plannen goed op elkaar 
afstemmen, zodat we elkaar niet in de wielen rijden. En dat we gezamenlijk tot iets moois komen, want 
dat moet vooral de bedoeling zijn. Het college ziet daar alle kansen voor en ik hoop dat u dat ook ziet en 
ik ben ervan overtuigd dat u dat allemaal ziet. En dan komen we gezamenlijk heel ver. Over de motie  
“Uitgangspunten Stadskantoor”,  ja het ondersteunt in ieder geval wat het college ook vindt. In de 
Commissie zijn daar allerlei termen over gelanceerd. Maar dit vind ik wel een mooie zin over die 
middelen. Helder, energieneutraal hebben we ook gezegd, dienstverleningsconcept ook prima en bij de 
toegevoegde van mening zijnde dat heb ik, ben ik al op ingegaan dat we dat natuurlijk ook van plan zijn 
om u actief mee te nemen in het proces. Maar wel moeten we eerst iets hebben om over te praten. Het 
Stadskantoor en de verbinding met Mariadal, nou ik denk dat ik daar al het één en het ander over heb 
gezegd. En het college kan daar buitengewoon mee, goed mee uit de voeten en het ondersteunt ons 
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wat wij eigenlijk zelf ook wel vinden of van mening zijn of willen, dus ondersteunt ons enkel maar in dat u 
dat ook vindt. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Een vraag nog van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een hele technische, voorzitter, dank u vriendelijk. Bij de motie 
“Uitgangspunten Stadskantoor” bij het eerste beslispunt. De middelen die in de meerjarenbegroting zijn 
opgenomen kaderstellend zijn. Kunt u even duiden welke middelen dat zijn? 
 
De heer LOK: Ik heb de motie niet ingediend dus misschien moet u dat vragen aan diegenen die de 
motie hebben ingediend? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar u… 
 
De heer LOK: Maar ik kan het u wel vertellen, maar u weet dat zelf ook wel. Er zit gewoon in de 
begroting exploitatielasten en er is nog het ooit tot stand gekomen bedrag van de reserve. En ik denk dat 
het over die twee getallen gaat.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar u weet het niet zeker, maar u steunt de motie wel. Want u zegt letterlijk 
zojuist het is mooi geformuleerd ik ben het ermee eens dus. Waar bent u het dan mee eens? 
 
De heer LOK: Dat we datgene, dat dat uw opdracht is waar wij aan moeten voldoen.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Anderen nog van, tweede termijn van de zijde van u raad. Even los 
van de sprekers in eerste termijn. Ik noteer even… Ja, de heer Beesems. Ik heb nu even los van de 
sprekers in eerste termijn, daar kom ik straks even nog bij terug. Maar voor nu genoteerd de heren 
Emmen en Beesems. Begin ik bij de heer Emmen van de fractie van D66. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden D66 Roosendaal is en blijft gelukkig met 
het besluit het Stadskantoor te behouden aan Stadserf 1. Ook is D66 Roosendaal zeer gelukkig met het 
feit dat het Stadskantoor een voorbeeldfunctie moet hebben binnen onze gemeente met betrekking tot 
duurzaamheid, hetzij klimaatneutraal, hetzij nul op de meter. Beide zijn voor D66 Roosendaal 
uitstekende doelstellingen voor de renovatie van het Stadskantoor. Wat betreft de voorliggende moties. 
D66 Roosendaal is van mening dat het in dit stadium nog niet opportuun is vanuit de raad gedetailleerde 
kaders te stellen met betrekking tot de ontwikkeling van het Stadskantoor en Mariadal. Echter de motie 
ontwikkeling Mariadal van de VVD en de PvdA dient een logisch en begrijpelijk doel.  Ook is D66 
Roosendaal van mening dat gekozen vorm en formulering genoeg ruimte overlaat voor verdere invulling 
door de ambtenaren van onze gemeente en door externe experts. En derhalve de ontwikkeling van de 
plannen voor Mariadal niet zal belemmeren. We zullen dus steunen. Voor wat betreft de motie 
“Uitgangspunten Stadskantoor” had D66 Roosendaal een dubbel gevoel. D66 Roosendaal maakte zich 
zorgen dat het nu stellen van kaders de raad op een later tijdstip buitenspel zou kunnen zetten. De 
aangepaste motie is echter met dank aan de toevoeging die de raad bij het proces betrekt alsnog geheel 
in lijn met de visie van D66 Roosendaal. Waarvoor dank aan de VLP heb ik het idee. Met deze motie 
zullen wij dan ook van harte instemmen. D66 Roosendaal kijkt uit naar de verdere uitwerking van de 
plannen voor een goed duurzaam Stadskantoor en een vrij toegankelijk Mariadal. Tot zover, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Ik ga naar de heer Beesems van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Het voorliggende gaat dus niet over Mariadal, het gaat niet 
over een stadspark het gaat niet over een fietsverbinding en het gaat niet over het ontlasten van een 
parkeerdruk. Nee, het gaat over het duurzaam renoveren van het Stadskantoor. De Nieuwe Democraten 
vinden dat het tijd wordt dat de ambtenaren een werkplek krijgen die voldoet aan de eisen van deze tijd. 
Daarbij zien de Nieuwe Democraten mogelijkheden om gelet op de afslanking van het ambtelijk 
apparaat, de wens om meer naar buiten te gaan, de mogelijkheden om thuis te kunnen werken, een 
kantoor te realiseren waar ook anderen dan ambtenaren hun werkplek vinden. En daarom hebben we 
misschien wat meer te besteden dan dat in motie 5 wordt aangegaan. De burgers moeten een plek 
krijgen waar ze met al hun vragen terecht zouden kunnen. Vooralsnog willen de Nieuwe Democraten dat 
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realisatie zoals het ook in de motie staat past binnen de voorgestelde financiële kaders. Besparende 
elementen zoals onderverhuur zouden ook ingezet mogen worden. Dat gezegd hebbende moge 
duidelijk zijn dat de Nieuwe Democraten motie nummer 4 niet zullen steunen, want dat gaat verder dan 
de renovatie. En motie nummer 5 onze instemming kan hebben. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Nog voordat ik naar de eerste termijn sprekers ga 
nog anderen van u raad? Nee, dan loop ik even de eerste termijn sprekers af. De heer Wezenbeek? 
 
De heer WEZENBEEK: Ja, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Een woord van excuus aan meneer 
Klaver is natuurlijk duidelijk op zijn plaats eventjes. Ik heb nu een keer gevraagd of ik weer als eerste 
mocht spreken, dus dank voor de samenwerking en ook voor de samenvoegingen van de motie die al 
bestond. Wat dat betreft een leuke samenwerking geweest en dank daarvoor. Ik ga even terug naar die 
twee vragen, of terug, de vragen van de VLP. Dat zijn correcte vragen volgens mij. ’s Nachts open, dat 
zal toch een probleem zijn. Ja, dat klopt, dat kan ik me voorstellen. Daar moet  goed over nagedacht 
worden denk ik ja, veel licht misschien. Ik zou, ik zelf VVD-fractie zou liefst hebben dat ding afsluiten na 
acht uur of negen, maar veel licht waarschijnlijk. Maar in ieder geval een probleem dat wordt aangekaart 
en wat opgelost zou moeten worden. Het parkeren wat u, waar u over spreekt is natuurlijk ook een 
probleem. Maar straks als er meer activiteiten gaan komen in het Mariadal zelf met zaaltjes, iets zal er 
wel moeten gaan gebeuren. Dan moeten er wel meer parkeerplaatsen bijkomen. Dus wat dat betreft 
gaat dat denk ik zichzelf wel oplossen door die meerdere activiteiten die er gaan plaatsvinden. Ben ik 
heel blij met de woorden van de heer Emmen van D66, het woord gelukkig zei hij. Daar ben ik heel blij 
mee dat uit die mond ook eens een keer over dit plan van Bakker en dit idee allemaal toch het woord 
gelukkig hier naar boven komt. Heel blij mee. En meneer Beesems duurzaam renoveren ja dat zullen wij 
zeker in de gaten houden, dat is heel belangrijk vinden wij. Dat staat ook in de, kijk in onze stukken heb 
ik ook in de Commissie uitgebreid behandeld. Ik denk dat ik zo voldoende de vragen beantwoord heb en 
dan hoop ik op steun van u allen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER:  Dank u wel. Ik ga naar de heer Klaver van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer KLAVER: Dank voorzitter, dank wethouder voor uw visie, voor uw beantwoording van de punten 
die aan de orde zijn gekomen. Wat dat betreft ook goed dat je hier kan constateren dat we qua 
communicatie weer bijgepraat zijn dat is heel belangrijk. En een puntje blijft nog wel even, ondanks alle 
warmte die zo goed voelt vanavond. Toch het punt van die financiën en inzicht Stadskantoor dat ons 
toch blijft verrassen nog steeds moet ik zeggen als fractie Partij van de Arbeid. Dat toen u dit 
communicatiemoment deed naar de ambtenaren en naar de pers en nog niet naar de raad dat je dan 
toch niet het inzicht nog steeds hebt van Stadskantoor wat kost het nou zo’n renovatie in het licht van al 
die afwegingen die gemaakt zijn. Maar goed dat blijft een puntje vanuit onze controlerende taak 
uiteraard. U zei net, wethouder in uw bijdrage ook van goh ja je moet toch altijd iets hebben om over te 
kunnen praten. Daar zat iets zoekends in. En dat zoekende vinden wij als fractie heel goed. Alhoewel we 
er ook vanuit gaan dat er toch ook een bepaalde visie moet komen op een gegeven moment van waaruit 
je regie kan hebben dat je niet alleen maar zoekt maar op een gegeven moment ook zegt van hier gaan 
we voor. Vooral als je richting Provincie met een bepaald plan wil komen, richting ik noem het dan maar 
even voor het gemak werktitel het 1 euro verhaal. Voorzitter, de warmte past bij deze tijd. Het eigenlijk 
heel goed om ook in 2017 denk ik in deze samenwerking ook voort te zetten. Een waar Obamaatje 
voorzitter  “yes we can” zei de wethouder op een gegeven moment. Althans dat is mijn interpretatie. 
Voorzitter, afrondend, blijft overigens fractie met Marjan Thieme van  mening dat een parel die wij met 
z’n allen zo benoemd hebben uiteindelijk kan alleen maar belicht worden zeker in deze tijd. Jammer dat 
die nog niet staat door die prachtige roos op de televisietoren. Dank u wel.   
 
De VOORZITTER: Mooi, dank u wel. Niemand meer van u raad. Ik kijk even naar de wethouder nog iets 
gehoord wat noopt tot een reactie? Een kleine? Hou de kerstgedachte overeind. 
 
De heer LOK: U brengt mij aan het lachen, voorzitter. Ik ben blij dat meneer Klaver en dat heeft hij goed 
aangevoeld dat we die warmte over en weer hebben en niet alleen met meneer Klaver, overigens maar 
met ons allen. We staan voor een prachtige uitdaging met elkaar om een prachtige plek in Roosendaal 
nog mooier te maken dan die is en in ieder geval helder en toegankelijk voor iedereen. Ja, over de 
financiën ja datgene wat we hebben u toegestuurd over de onderzoeken bij de alternatieve locaties die 
we ooit hadden bedacht is ook eerst het denken en het tekenen en vervolgens pas het rekenen zal ik 
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maar zeggen. Dus het is een beetje in die volgorde. We moeten wat hebben om over te praten, dan 
moeten we kijken of we genoeg vierkante meters hebben en al die dingen. En dan komt die berekening, 
althans eerst heel globaal maar hij komt steeds nauwkeuriger. En wij willen u daar absoluut in 
meenemen zodat u vanaf dag één onze overwegingen kunt volgen en uw inbreng daarbij kunt leveren, 
dat is vooral de bedoeling. Ik ben het met meneer Beesems eens onze ambtenaren verdienen nu een 
keer een werkplek die echt goed is. Ze zijn heel lang voorgehouden dat er straks iets moois komt en dat 
straks dat ging dan net iedere keer toch weer voorbij. Het gaat nu echt komen. Maar dat laat onverlet en 
dat hebben we in de Commissie ook buitengewoon goed gedeeld we gaan geen kantoortuinen maken. 
We gaan niet allemaal dat soort modernistische dingen die allang weer achterhaald zijn. Uiteindelijk 
zoeken we medewerkers die zoveel als het maar kan buiten het gebouw hun ding doen. En natuurlijk 
een thuisbasis moeten hebben, maar zoveel mogelijk naar buiten en thuis werken en dat soort dingen. 
Dat is allemaal modern en dat mag allemaal al, maar vooral zoveel mogelijk naar buiten. Tot zover, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Wij sluiten de beraadslaging en gaan stemmen. Dat doen wij 
eerst over motie nummer 4 “Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 4? Daarvoor 
hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de Nieuwe Democraten. De motie is 
aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 5 “Uitgangspunten Stadskantoor”. Ook hier stemverklaring vooraf 
gewenst? Niemand? Wie is voor motie nummer 5? Voor motie nummer 5 heeft u bij unanimiteit 
gestemd. Is daarmee aanvaard. 
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Dames en heren, voordat ik de vergadering sluit aan het eind van het jaar wil ik 
nog kort iets tot u zeggen. Goed. Geachte leden van de raad, dames en heren. 2016 vertrekt via de 
achterdeur, 2017 staat te trappelen aan de voordeur. Het is voor eenieder van ons in meerdere of 
mindere mate ongetwijfeld een bewogen jaar geweest, privé, zakelijk en/of politiek. Controle is goed, 
vertrouwen is beter. We leven in een informatiesamenleving op ieder uur van de dag komen 
ontzettend veel data binnen die we kunnen gebruiken voor ons controlerende en bestuurlijke werk. 
We hebben de plicht jegens onszelf en de dure opdracht jegens de samenleving om de vele 
informatie- en nieuwsbronnen zorgvuldig te rangschikken en betekening te geven. Dat verwachten 
onze inwoners nu eenmaal die ons steeds vier jaar het vertrouwen geven om de gemeenschap te 
besturen en het algemeen belang te dienen. In de informatiesamenleving komt informatie steeds 
sneller tot ons en willen wij die informatie ook steeds sneller met anderen delen. Wie is als eerste met 
nieuws. Twitter is hierbij een veelgebruikt hulpmiddel. Maximaal 140 karakters in een Tweet en een 
druk op de verzendknop klaar is Kees! Maar niets is minder waar, deze informatie kan niet anders dan 
gefragmenteerd zijn. Alle nuances ontbreken, daarvoor is immers geen tijd en geen plaats. 
Standpunten worden instant standpunten, houdbaar tot de volgende Tweet. Nepnieuws heeft 
inmiddels zijn intrede gedaan. Vertrouwen slaat om in wantrouwen, waardoor controle toeneemt. We 
komen in een neerwaartse spiraal van toenemende controle als antwoord op toenemend wantrouwen. 
Deze ontwikkeling frustreert de goede werking van het openbaar bestuur en meer in het algemeen de 
democratie. We raken verstrikt in alles en iedereen. Ik roep juist op tot ontstrikken. De grote 
ingewikkelde problemen van vandaag zijn onmogelijk te vatten in 140 karakters. Misschien nog wel in 
een sportkantine of op de weekmarkt, maar niet in onze gemeentehuizen en raadszalen. En overigens 
past dit gedrag evenmin de aanstaande president van de Verenigde Staten, maar dit terzijde. 
Leiderschap betekent ook het goede voorbeeld geven. Laten we beheerst omgaan met de talloze 
informatiebronnen en af en toe eens tot tien tellen voordat we op die verzendknop drukken. 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het schrikbeeld van een controle samenleving doemt op. 
En zo’n samenleving willen u en ik toch niet. Niemand toch wil onze democratie inleveren voor een 
dictatuur. Want reken maar dat in zo’n laatste regime 100% wordt gecontroleerd, want er wordt 100% 
gewantrouwd. Dames en heren, voor wie ik een herkenbaar beeld heb geschetst bevrijd uzelf uit uw 
strikken. De komende periode van rust en beschouwing leent zich hier goed voor. Ik wens u allen hele 
prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling. En ik zie u graag op onze nieuwjaarsreceptie op 2 
januari in de St. Jan. Dank u wel en hiermee is tevens de raadsvergadering gesloten.  
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De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.30 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
26 januari 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 


