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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING WOENSDAG 23 APRIL 2014 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 
2. Bestuursovereenkomst: “Werken aan een evenwichtig Roosendaal” 
 
3. B-CATEGORIE 
a. Voorstel nr. 16 Benoeming en beëdiging wethouders 
b. Voorstel nr. 17 Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden 
c. Voorstel nr. 18 Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
d.  Voorstel nr. 19 Bemensing diverse commissies: 
    Benoeming leden auditcommissie 
    Benoeming leden binnenstad 
    Benoeming leden agendacommissie, inclusief de commissievoorzitters
    Benoeming leden werkgeverscommissie 
 
4. Afscheid van de heer Jongmans 
 
5. Sluiting 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: dhr.  J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevrouw E. van Straaten; 
De heren: C.W.M. Jongmans, C.A. Lok, H.J. Polderman, A.A.B. Theunis,  
J.A.M. Verbraak, wethouders 
Mevrouw: S.D.A.H. Schenk-Dekkers, wethouder 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks (PvdA), M.C.J. Frijters (VVD), 
C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. v.d. Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  
De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 
(Nieuwe Democraten), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 
Brouwers ( VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), A. van 
Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. 
Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse 
Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), 
C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers ( D66),  E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst),  
A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), M.F.C. Vermeulen (D66), 
J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en  M.S. Yap (PvdA) 
 
Afwezig: de heer C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) 
 
 
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heet u allemaal van harte welkom en open deze 

raadsvergadering. Welkom, ja, het is wel knus zo maar, maar ook weer als je niet kunt zitten is dat 

vervelend. We hebben in allerijl alle stoelen die los zitten in dit pand naar boven gesleept en ik hoop dat u 

allemaal in meerdere of mindere, meerdere of mindere mate toch een plekje heeft kunnen vinden. Het is 

beperkt de ruimte van deze raadszaal dat is maar weer eens duidelijk op zo’n moment als deze. Excuus 

daarvoor maar ik krijg er krijg er geen stoelen bij getoverd en het zal ook wel ten goede komen aan de 
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temperatuur, die ook vanzelf zal oplopen met zoveel mensen hier binnen. Maar desalniettemin, allemaal 

zeer welkom op deze belangrijke raadsvergadering. De agenda kan die worden vastgesteld zoals die bij u 

voor op het tafeltje ligt? Dat is het geval. Dan gaan we dat langs die weg doen. En dan begin ik bij 

agendapunt… O, ik moet nog even afmelden vanavond het raadslid de heer Gabriëls van de 

Roosendaalse Lijst. Dat even voor de goede orde. 
 
2. Bestuursovereenkomst: “Werken aan een evenwichtig Roosendaal” 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 2. Dat is de bestuursovereenkomst met de titel 
“Werken aan een evenwichtig Roosendaal” en ik zou willen vragen aan de formateur/informateur de 
heer Theunis om hier even plaats te nemen en het kan wat mij betreft meteen inderdaad naar het 
katheder, dan zal de formateur een korte inleiding met een beschermde spreektijd u informeren, u 
raad informeren over het doorlopen van het proces met als resultaat het thans voorliggende 
bestuursakkoord. En ik geef daartoe graag het woord aan de heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS:  Ja, dank u, voorzitter. Vrijdagavond 21 maart was de start van het proces met als 
doel het vormen van een coalitie met als belangrijkste resultaat het bereiken van een bestuursakkoord 
in het vormen van het dagelijks bestuur van de gemeente Roosendaal. Nu een aantal weken later is 
het doel bereikt, al zullen uiteraard de meningen hierover kunnen verschillen. 21 maart was de lente 
zojuist begonnen, zal dit ook betekenen dat na, dat de lente voor de Roosendaalse samenleving zal 
aanbreken na vier jaar van winterse omstandigheden? Want met een totaal aan ombuigingen van 
structureel 41 miljoen euro was het niet altijd een feest. Toch was het gelukkig niet alleen bezuinigen 
wat de klok sloeg, ook hervormingen zijn gerealiseerd. Ook politiek-bestuurlijk ligt een moeilijke 
periode achter ons, met af en toe stevige winterse buien. De opdracht was helder en simpel en ik 
herhaal hem nog: Een stabiel bestuur met een breed draagvlak in raad en samenleving, dat met een 
aantal kernopdrachten aan de slag gaat. Een coalitieprogramma zal dus kort, compact en vooral 
kernachtig moeten zijn met voldoende ruimte voor samenwerking. Ik herhaal nogmaals wat ik op die 
avond heb gezegd. We zullen elkaar moeten vinden in de belangrijkste ambities. De wijze waarop wij 
die ambities vormgeven en vooral hoe deze ambities passen binnen de knellende financiële kaders, 
dat zijn de drie kernpunten. Een belangrijk bijkomend aspect is de bestuurskwaliteit. Roosendaal heeft 
goede bestuurders nodig. Ik deed een oproep aan alle partijen om de gesprekken in te gaan met één 
enkel doel. Wat kan ik bijdragen aan het besturen van onze gemeente, voor onze Roosendalers. Ik 
heb al gezegd er zijn geen winnaars of verliezers, groot of klein doet niet ter zake, rechts en links doet 
er ook niet toe. Innoveren en investeren in de economie, zorg en leefbaarheid vallen nu samen. Er is 
geen keuze. Tijdens de eerste gesprekken ging het over ambitie, uitvoering en financiële kaders maar 
ook en ik het herhaal het, bestuurskwaliteit en vertrouwen. Het moeilijkste moment is het moment 
waarop een keuze moet worden gemaakt om met een aantal partijen verder te gaan met deze 
opdracht. Er werd nog een opdracht aan toegevoegd. Bied ruimte ook voor andere partijen om de 
komende vier jaar hun politieke doelstellingen te kunnen behalen. Zorg voor een akkoord waarbinnen 
die ruimte aanwezig blijft. De gesprekken hebben al snel geleid tot het beeld dat de komende jaren 
voor Roosendaal een evenwichtige ontwikkeling van zorg, leefbaarheid en economie noodzakelijk is. 
In het bestuursakkoord zijn hiervoor de drie hoofdthema’s benoemd, sociaal domein, leefbaarheid en 
wonen en economie met name in de binnenstad. De vier partijen hebben elkaar op deze hoofdthema’s 
en de evenwichtige ontwikkeling daarvan gevonden. Het bestuursakkoord is een open akkoord, nee 
het is niet erg concreet en ja er staat nog veel open. Wij houden elkaar niet gevangen in concrete 
afspraken waaruit wij niet kunnen ontsnappen, maar waarbinnen ook niemand kan worden toegelaten. 
Op deze open wijze hopen wij met dit bestuursakkoord bij te dragen aan een meer open verhouding 
binnen de gemeenteraad waarin vaststaande meerderheden noch minderheden geen gegeven 
hoeven te zijn. Het bestuursakkoord geeft bovendien de opdracht aan het college om de raad beter in 
stelling te brengen voor wat betreft de uitvoering van haar kaderstellende en controlerende taken. 
Hiertoe wordt in de eerstvolgende raad al een begin gemaakt met het voorstellen voor gewijzigde en 
verbeterde opzet van de begroting en de P&C-cyclus. Er komt geen collegeprogramma. Wat wij willen 
doen en hebben gedaan vindt zijn schriftelijke weerslag in de verbeterde P&C-producten. Maar wat wij 
daadwerkelijk doen vindt zijn weerslag in de Roosendaalse samenleving. En tot slot zal die 
samenleving intensiever dan ooit te voren bij verdere planontwikkeling en uitvoer worden betrokken. 
Voor, door en samen met de samenleving gaan wij ons werk doen. Voorzitter, het is lente en één 
bestuursakkoord maakt nog geen zomer. Maar laten wij met elkaar de komende tijd kritisch maar 
vooral constructief aan de slag gaan. Laten wij over onze eigen schaduw heen stappen en proberen te 
genieten van de prille lentezon. Dank u. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Theunis. Ja u kunt dan vervolgens plaatsnemen hier naast mij 
om te luisteren naar mogelijke reacties van een aantal partijen. We hebben daar in het presidium over 
gesproken. Ik heb in elk geval staan de fracties van de VLP, D66, Partij van de Arbeid, Nieuwe 
Democraten en GroenLinks. Per fractie stelt het voorzitterschap u voor een vijf minuten ook 
beschermde spreektijd en dan zal ik nog vragen of er nog andere fracties desgewenst het woord 
willen en dan kunnen de vragen die u in uw betogen stelt vervolgens door de informateur/formateur 
worden beantwoord en indien nodig, indien gewenst aanvullend door vertegenwoordigers van de 
overige coalitiefracties. Ik nodig uit indien dat gewenst is de fractie van de VLP om een reactie te 
geven. Daar wordt gebruik van gemaakt, de heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, de VLP had graag meegedaan! Want als je 
als partij van nul gelijk op vijf zetels komt wil je meedoen en hoor je ook mee te doen. Het is immers 
de wens van de kiezer die de VLP de grootste winnaar van deze gemeenteraadsverkiezingen heeft 
gemaakt. Ik heb de gespreksverslagen gelezen van andere partijen. Het zijn gespreksverslagen met 
een positieve uitstraling zoals men verwacht bij een eerste gesprek in de coalitievorming. Hoe anders 
liep het gesprek met de VLP. Hier werd alleen kritisch genotuleerd, de vraag is of we ooit een eerlijke 
kans hebben gehad. Nee dus. Vooraf had de informateur zijn plannetje al klaar en de VLP paste daar 
niet in. Al voor we op gesprek mochten komen had hij al in de krant laten zetten dat hij met alle grote 
partijen gesproken had. Het gesprek was één grote aanval. Ons campagnemotto “Het is tijd voor 
verandering” paste niet in zijn straatje van, paste niet in het straatje van de informateur. We moesten 
buiten de deur gehouden worden. Theunisse functioneerde niet als onpartijdige informateur. Hij was al 
met formeren begonnen voordat het eerste gesprek had plaatsgevonden. In onze campagne noemde 
wij de geld verspillende projecten zoals Stadsoevers, Passerelle en het RBC-stadion. Allemaal 
belastinggeld van de burgers. Dit was tegen het zere been van de informateur. Hij ging zelfs zo ver dat 
hij ons onbetrouwbaar noemde, omdat hij vond dat wij onjuiste informatie verstrekten. Maar de cijfers 
kloppen en de sfeer was gezet. Uiteraard heeft de VLP aangegeven dat niet wij maar juist hij degene 
was die onwaarheden verkondigde in zijn campagne, zoals de hoogte van de raadsvergoeding en het 
noemen van functies van sympathisanten die pertinent onjuist zijn. In het gesprek gaf de heer 
Theunisse toe in zijn campagne uitspraken te hebben gedaan die niet op de waarheid berusten. Wie 
is nu onbetrouwbaar? In het eerste sterkgekleurde gespreksverslag gemaakt door Saskia Schenk die 
straks benoemd wordt als wethouder namens de partij van informateur Theunisse werd met geen 
woord gerept over de onwaarheden van de informateur, maar slechts over zijn visie op de VLP. Naast 
deze omissie zaten er nog legio punten in het gespreksverslag die onjuist en onvolledig waren. De 
VLP kon zich dus niet vinden in de verslaglegging. Een aangepaste versie is teruggestuurd waarbij 
het merendeel van onze commentaren werden overgenomen. Echter het feit dat Theunisse tijdens dit 
gesprek uitspraken deed die niet op de waarheid berusten mochten er niet, er niet in. Immers zijn 
argumenten om de VLP buiten de deur te houden zouden hiermee sterk worden ontkracht. We 
kunnen geen goedkeuring geven aan het verslag en dat hebben we dan ook niet ondertekend. De 
informateur die de VLP al op de avond van de verkiezingen wegzette als waardeloos en zichzelf 
volwaardig acht, die het kaf van het koren is gaan scheiden, een uitspraak in BN DeStem een 
wethouder onwaardig. Of bedoelde Theunisse zichzelf als het kaf en de VLP als het koren. Hij heeft 
op geen enkele wijze op inhoud met de VLP van gedachten gewisseld zelfs op gevraagde mails blijft 
zijn antwoord uit. Waar geen wil is, is geen weg. Twijfelt de informateur nu aan onze of aan zijn 
geloofwaardigheid? Voorzitter, dan nu de bestuursovereenkomst. De informateur, of uh sorry, de 
informateur heeft een coalitie gevormd met vier partijen, een akkoord op hoofdlijnen. Een akkoord dat 
lijkt op de vraag, op het antwoord op de vraag wie gaat er mee op vakantie. Iedereen zegt ja tegen die 
plannen want iedereen wil mee op vakantie, een akkoord op hoofdlijnen. Bewust of onbewust is niet 
verteld waar de vakantie heen gaat, wanneer we vertrekken, hoe lang we wegblijven, wat het gaat 
kosten en wie gaat betalen. Nee, dat is niet nodig want het is een akkoord op hoofdlijnen. Ik ben 
benieuwd wat de coalitiepartijen in hun koffertjes hebben gepakt. Hoe de reisbestemming gaan 
afstemmen en wie ze laten betalen. De VLP gaat niet mee op reis. Nee zij passen op, op de burgers 
van Roosendaal en haar dorpen. Het is verrassend dat de hoofdlijnen akkoord toch enkele zeer 
specifieke zaken nodig heeft om de burgers af te leiden van de werkelijkheid. Het college zal de OZB 
niet meer laten stijgen met een prijs-inflatiecorrectie. Hoezo hoofdlijnen? Maar welke stijgingen 
worden nu bewust weggelaten, de parkeertarieven misschien die de VLP juist wil laten dalen in 
combinatie met betaald per minuut. Of de omlegging van de A58. Dat is geen hoofdlijn, dat is een 
hoofdweg, sterker nog het is een snelweg. Het is algemeen bekend en bevestigd tijdens de 
informatiesessie voor nieuwe raadsleden dat er geen geld komt vanuit het Rijk. Wat gaat er dan 



 
 

Verslag raadsvergadering 23 april 2014     pagina 4 

gebeuren met de reserveringen? Waar gaan we die aan uitgeven? Het doortrekken van de Willem 
Dreesweg, zie ook hier het verkiezingsprogramma van de VLP. 
 
De VOORZITTER: Rondt u zoetjes aan af?  
 
De heer HEEREN: Nog een heel klein stukje, ja. De binnenstad staat er wel netjes op hoofdlijnen 
beschreven, het past ook in de lijn en het beleid van de informateur. Vooral niet noemen dat Riek 
Bakker al 6 ton in haar zak heeft zitten en haar plannen de gemeente nog eens 18 miljoen gaan 
kosten voor de halve plannen zonder garanties van de marktpartijen. De VLP heeft aangegeven in 
een gesprek met de informateur dat er wel iets moet gebeuren in de binnenstad, maar wij zien liever 
no cure no pay-constructie met mevrouw Bakker. De VLP zal als oppositiepartij er alles aan doen wat 
binnen haar macht ligt om de positieve bijdrage te leveren voor de burgers van de gemeente 
Roosendaal. Wij zullen de burgers open, eerlijk en volledig informeren over de politieke ontwikkeling in 
Roosendaal. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Heeren. Ambtshalve merk ik op dat de heer “Theunisse”, 
“Theunis” heet. Ja, ja. Laat ons dat maar in het verslag goed zetten. Ja, ik ook dan weten we precies 
over wie we het gehad hebben vanavond. Goed ik kijk naar de fractie D66, de heer Vermeulen, ga uw 
gang.  
 
De heer VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de verkiezingsprocedure vinden 
we de snelheid waarmee de coalitievorming plaats heeft gevonden lovenswaardig. In het eerste 
gesprek hebben wij direct aangegeven dat we niet instaken op coalitiedeelname maar desalniettemin 
heeft de informateur de tijd genomen om onze standpunten door te nemen en ten aanzien van de 
hoofdthema’s die speelden. Ten aanzien van het akkoord, D66 vindt het akkoord, een open akkoord 
op hoofdlijnen waarin de oppositie ook nog voldoende invloed kan uitoefenen een erg prettig 
uitgangspunt. De insteek om met scenario’s te werken spreekt zeker aan en ook vooral ook als de 
oppositie ook scenario’s aan kan dragen. Dat is dan ook gelijk mijn eerste vraag aan het college, kan 
dat? Bij deze bestuurlijke vernieuwing wil D66 zeker de aandacht vragen voor een positieve en 
transparante relatie tussen college en raad, maar ook tussen de raadsfracties onderling als 
voorwaarde voor een gezonde democratische aanpak van het gepresenteerde akkoord. Het inrichten 
van het besluitvormingsproces waarin inwoners, instellingen en ondernemers vanaf de oorsprong 
invloed krijgen juichen wij toe. Ook dat is burgerparticipatie en dat gaat verder dan enkel de bijdrage 
aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Hoe dat moet gebeuren is nog niet 
specifiek verwoord in het akkoord. En bij deze wil ik daarom nog eens benadrukken dat D66 in dit licht 
graag burgerleden in de raadscommissies ziet zoals op het Parottiadebat in de verkiezingen naar 
voren kwam, dit lezen we niet terug in het programma maar daarvoor zal D66 het voortouw nemen om 
via een initiatiefvoorstel dit punt op de agenda te zetten. Het werken vanuit een innovatie gedachte en 
het zoeken van samenwerking in de regio is ook voor D66 een erg positieve insteek. Vooral als het als 
strategie wordt gebruikt voor de regio als geheel. Het is niet specifiek benoemd in het akkoord maar 
we hopen dat op dit vlak ook zeker aansluiting wordt gezocht bij regionale economische 
ontwikkelingen zoals de biobased economie. De belofte van een gezond financieel beleid met behoud 
van een weerstandvermogen hoger dan 1 is wat D66, wat D66 betreft de juiste insteek. Als het zich 
maar niet vertaalt in lastenverzwaringen. Wel missen we een concreet verhaal ten aanzien van 
duurzaamheid buiten het verduurzamen van de bestaande woningen. D66 vindt de insteek op 
duurzaamheid geen luxe maar een bittere noodzaak vanwege de afhankelijkheid van de steeds 
schaarser wordende bronnen. Namens D66 heb ik enkele aanvullende vragen en punten waarvan ik 
graag een antwoord vraag van het college dan wel de formateur. Punt 1 is het verwachte tekort in het 
meerjarenperspectief, dat wordt opgelost door de structurele stortingen in de reserves te 
heroverwegen maar er wordt wel volgens BN DeStem 10 miljoen aan reserve opgebouwd in de 
risicoreserve voor het sociale domein. Hoe moeten we dat nu zien? Spreekt dit elkaar niet tegen? En 
ligt er niet een compromis aan ten grondslag waar men nog niet eenduidig is uitgekomen. Het 
beschreven principe is immers dat de taken in het sociale domein binnen het rijksbudget worden 
uitgevoerd. Welk risico ontstaat nu als we de storting uit de huidige reserves niet meer doen en voor 
de investeringsreserve geldt eigenlijk hetzelfde. Ten aanzien van het, punt twee, ten aanzien van het 
plan Bakker en de binnenstad is duidelijk dat de probleemanalyse vanuit het rapport Bakker wordt 
onderschreven. Een deel wordt in deze raadsperiode aangepakt en de koers van het rapport Bakker 
wordt als leidraad gepakt. Het is erg goed dat de raad hier buiten spel gezet wordt maar wat D66 niet 
duidelijk is of dat de basisinsteek om echt het gehele plan te omarmen en uit te voeren in de komende 
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tijd. Het derde punt over leefbaarheid en wonen wordt gesproken over de lokale overheid als 
katalysator van de woningmarkt. Is de gedachte nu de basis, of de basis nu te focussen op inbreiding 
en daarbij is wat ons betreft Stadsoevers ook betrokken. Of toch ook op uitbreiding en bestaat de kans 
dat er een gemeentelijk woonbedrijf komt, met andere woorden gaat de gemeente het risico 
overnemen wat corporaties niet kunnen dragen en zo ja hoe rijmt dat dan met de kleinere overheid? 
Puntje 4, wat is de koers die men kiest voor het grondbedrijf en de vorm van het grondbeleid, daar 
lees ik niets over. En punt 5 is de laatste vraag ten aanzien van de portefeuilleverdeling. Bij een 
wethouder van de Roosendaalse Lijst zien we de combinatie ruimtelijke ordening met daarin de grond- 
en vastgoedexploitaties en de financiën. Hoe staat het op dit vlak met het zogenaamde checks and 
balances binnen het college? En waarom is er in dit licht niet gekozen om deze portefeuilles te 
scheiden tussen wethouders en misschien een stapje verder wethouders van verschillende partijen. 
Desalniettemin zullen we op basis van dit programma voor een constructieve benadering kiezen, 
zeker op de punten waar het bestuursakkoord raakvlakken heeft met ons eigen programma en die 
zien we voldoende. Het biedt ruimte voor wat D66 positieve politiek noemt, een politiek die niet blind 
staart op de verschillen wat zorgt voor uitsluiting maar een politiek die juist inzet op overeenkomsten 
en wat zorgt voor verbinding en vernieuwingen. Voorzitter, dit was mijn bijdrage. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan kijk ik naar de fractie van de Partij van de 
Arbeid, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, onze partij was zich ervan bewust wat de gevolgen waren van de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen die voor het grootste deel terug te voeren is op het landelijke beeld 
ten aanzien van het huidige kabinet VVD-PvdA. Bescheidenheid, nederigheid, maar wel bereid om 
verantwoordelijkheid te nemen in Roosendaal. Blijkens de verkiezingsuitslag vindt een groot deel van 
onze kiezers het landelijke doel te weinig overtuigend en de weg er naartoe nog te onzeker. De SP 
heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en ook lokale partijen vonden de weg omhoog. Vooral de 
ontwikkelingen in de zorg creëren veel onrust juist bij kwetsbare mensen en dat moeten wij ons zeer 
aantrekken. We hebben als PvdA Roosendaal zeker ook in de campagne hier veel aandacht aan 
besteed. We kunnen de onzekerheid die met verandering gepaard gaat niet direct wegnemen. Maar 
we kunnen de komende jaren wel laten zien dat de PvdA op landelijk en lokaal niveau onmiddellijk in 
actie komt als mensen tussen wal en schip raken, omdat we niemand laten vallen. En dat we bereid 
zijn plannen te wijzigen en de uitvoering te verbeteren als dat nodig is. Dat signaal hebben wij goed 
begrepen. Lokaal waren we hier al mee bezig. In de vorige coalitie is een stevig fundament voor de 
toekomst van Roosendaal gelegd, “Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt”. Een drieluik vanuit 
economisch, ruimtelijk en sociaal perspectief. Een stad van de menselijke maat. Onevenwichtig 
noemen we dan ook de wijze hoe het informatieproces is verlopen en blijkbaar enkel is gekozen voor 
de macht van het getal. Blijkbaar hadden de voormalig coalitiepartners de Roosendaalse Lijst en het 
CDA geen enkele moeite om de PvdA in te wisselen voor de SP en de VVD. Goed, dat is blijkbaar 
politiek. Of dit een logisch gevolg was van de verkiezingsuitslag betwijfelen we. Daarnaast was de 
terugkoppeling door de informateur aan de Roosendaalse Lijst over de eerste ronde van het 
informatieproces bijzonder opvallend. Er werd geconstateerd dat op basis van de eerste 
gespreksronde de fracties van de Roosendaalse Lijst, het CDA, SP en de VVD een grote mate van 
inhoudelijke overeenstemming hadden op de drie gekozen hoofdthema’s die centraal stonden bij de 
onderhandelingen. Wij lezen dit echter niet terug in de verslagen over het informatieproces. Het 
uitsluiten van bijvoorbeeld de PvdA en andere partijen, ondanks inhoudelijke overeenstemming 
verbaasde ons ook. De reden hiervoor blijft voor ons als PvdA gissen. Uit het resultaat van de 
verkiezingen kunnen we lessen leren. Uit het verlies van vertrouwen van de voormalige 
coalitiepartners niet. Het advies werd blindelings gevolgd door de Roosendaalse Lijst, wat nu heeft 
geleid in een akkoord op hoofdlijnen. Bijzonder opvallend. De stelligheid waarmee de partijen eerder 
hun ver van elkaar afliggende standpunten verdedigden ontbreekt. Ze doen het nu met een selectief 
geheugen van de nieuwe coalitiepartners als basis voor een evenwichtig akkoord, als basis voor een 
stabiele coalitie. De motivatie ontbreekt waarom juist deze vier partijen zich aan elkaar binden. In het 
akkoord zit ook direct een tegenstelling. Er wordt aangegeven dat er meer ruimte is voor een open 
verhouding met de gehele gemeenteraad maar toch wordt een akkoord op hoofdlijnen opgesteld door 
vier partijen waarbij geen andere partijen uit de gemeenteraad of uit de bevolking van de gemeente 
betrokken is geweest. Waarom dan niet een akkoord op hoofdlijnen met de gehele gemeenteraad, of 
in ieder geval met de partijen die daar graag aan mee zouden werken. Een procesakkoord waarin de 
prioriteiten en de ambities voor de komende vier jaar zijn opgesteld. Was het de VVD niet die altijd 
aangaf niet te willen tekenen bij het kruisje. We missen in het akkoord het beeld waar Roosendaal in 
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2018 staat. Inhoudelijk worden de strategische verkenningen genegeerd, we lezen hier niets over 
terug. Belangrijke dossiers als de economie, logistiek, onderwijs, duurzaamheid en de aanpak van de 
werkeloosheid zien we niets van terug. Ook het belang van netwerkstad en een antwoord op het 
rapport “Krachtig bestuur in West-Brabant”, daar zien we niets van terug. Het verenigingsleven, sport 
en cultuur niets lezen we hier over terug. Financieel waren we ook al op de goede weg dat blijkt ook 
uit het feit dat er ruimte komt om te investeren, om te investeren. Lasten omlaag veiligheid omhoog we 
zien dit niet terug concreet in het coalitieakkoord. In ieder geval niet zover waar we op de vorige 
coalitie op de lijn zaten in dat kader. Vanuit het sociaal domein wordt de koers voortgezet. De SP 
maakt zich erg… 
 
De VOORZITTER: Denkt u aan uw tijd? 
 
De heer YAP: De SP maakt zich erg ongeloofwaardig door juist onder dit akkoord haar handtekening 
te zetten. De SP stemde overal op tegen. Recent nog over de wijze waarop we de decentralisaties 
gaan uitvoeren in Roosendaal en nu, nu onderschrijven ze dit opeens. Voorzitter, u kunt raden dat wij 
dat zeer opvallend hebben gevonden. Tot slot PvdA heeft kennis genomen van de 
portefeuilleverdeling en het aantal wethouders, een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. 
Het bevreemdt ons wel dat de binnenstad dossier switch, dat zou niet onze voorkeur hebben. Ook de 
opzet van vijf wethouder laten we voor rekening uiteraard van deze coalitie. Wat ons betreft waren vier 
wethouders voldoende. Voorzitter, hier moeten we het mee doen. Een pluspunt is de inzet op een 
open bestuursstijl, een akkoord echter wel met weinig concrete punten. Een Fyra-akkoord, fundament 
mager snel maar stabiel. Zal dit Fyra-akkoord gedurende de rit bij vorst of door blaadjes op de rail 
ontsporen? Laten we vooral aan de slag gaan met concrete dossiers, de aanpak van de 
werkeloosheid, betere en goede zorg dichtbij in de buurt, gezond en goed onderwijs en leefbaarheid in 
onze wijken en dorpen. Daar maken wij als PvdA werk van. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar de fractie van de Nieuwe Democraten, de 
heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Laat ik beginnen met een anekdote. Een bevriend paar zit in een crisis en 
hij zegt tegen haar “ik hou van je”. Waarop zij tegen hem zegt “hou van me”. In Rotterdam is een 
spreuk van een voetbalclub daarom “geen woorden maar daden”. En vertaald naar de Roosendaalse 
politiek is de boodschap van de Nieuwe Democraten zeggen wat je doet, doe wat je zegt en bovenal 
wees eerlijk, altijd. Het bestuursakkoord lijkt te zijn gebaseerd op de uitkomsten van de gemeenteraad 
van de toekomst en ook op het toekomstprogramma van de Nieuwe Democraten. U zult dus begrijpen 
dat wij tevreden zijn dat we hiermee schijnbaar een groot inspirator zijn geweest voor dit 
bestuursakkoord. En tijdens het proces van de gemeenteraad van de toekomst, waar ik heel actief in 
heb meegedaan, bleek iedere keer weer, iedere keer weer, hoe groot de afstand was tussen de 
formele representatieve democratie met gekozen volksvertegenwoordigers en de informele 
participatieve democratie met bewoners, met bedrijven en andere betrokkenen die zoveel meer 
kennis, kunde en betrokkenheid hebben. Besturen van onderop in plaats van besturen van bovenaf. 
Immers wat goed is voor het land, Den Haag, Rotterdam, Halderberge is niet per definitie goed voor 
Roosendaal. Het simpele feit dat in Roosendaal slechts 46% van de mensen is gaan stemmen 
betekent eigenlijk dat representatieve democratie zeer zwaar onder druk staat. En de boodschap is 
dat alle partijen zich nederig dienen op te stellen. Immers wie vertegenwoordigen wij nog? Zelfs op 
een coalitie met 23 zetels heeft nog maar iets meer dan een kwart van alle inwoners gestemd. En de 
voltallige oppositie met 12 zetels vertegenwoordigt nog maar 1 op de 6 inwoners. Ons past allemaal 
bescheidenheid. En het grote gevaar is evenwel dat we de lage opkomst als een gegeven gaan 
beschouwen en het normaal gaan vinden. En dat zou helemaal getuige zijn van een historische 
vergissing en de Nieuwe Democraten roepen iedereen op om vooral een bijdrage te blijven leveren 
aan de nieuwe democratie, waar iedere stem wordt gehoord. In de bestuursperiode 2006-2010 was er 
een werkgroep externe oriëntatie, die helaas een stille dood is gestorven. In de afgelopen jaren zijn er 
wat losse initiatieven geweest met onder andere Visdonk overleg. En hopelijk is het recente 
raadstestament een opmaat voor echte vernieuwing. Maar die vernieuwing moet dus wel komen uit 
deze gemeenteraad. Het voorliggende bestuursakkoord biedt daarvoor alle ruimte en dat vereist dus 
te gaan werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Werken op hoofdlijnen in plaats van met 
gedetailleerde postzegeloplossingen. Werken vanuit de menselijke maat in plaats van uit 
bureaucratische systemen. Werken binnen beschikbare budgetten in plaats van tentatieve miljoenen, 
werken aan de basis op orde dus. De Nieuwe Democraten zijn blij met de proceskant van het 
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bestuursakkoord dat volledig in lijn is met ons toekomstprogramma. Inhoudelijk staat er in het 
bestuursakkoord helemaal niets en dus is er ook geen enkele reden om ook maar een begin van een 
overwegend bezwaar te hebben. De komende tijd kijken we dan ook vol verwachting uit naar alle 
voorstellen van het college. En eigenlijk hadden wij het leuker gevonden als er sprake zou zijn 
geweest van een evenwichtig raadsprogramma met steun van alle partijen in plaats van een 
bestuursakkoord met coalitiepartijen, waarmee de tegenstelling met de oppositie weer gelijk wordt 
gesuggereerd. Dat is een gemiste kans vanaf het begin. En ik zou het nog steeds leuk vinden als we 
toch gezamenlijk kiezen voor een raadsprogramma. Wat ook jammer is, is dat de voorgedragen 
wethouder, voorgedragen wethouders allemaal ambtelijk geworteld zijn, terwijl de samenleving steeds 
meer behoefte heeft aan ondernemers en ondernemerschap. We hadden graag minimaal één 
ondernemer in het college gehad en bovendien vinden wij dat er genoeg werk is voor vijf fulltime 
wethouders, waarom vier fulltimers en één parttimer? Ik hoor graag van de wethouder. En tot slot 
zetten wij vraagtekens bij de wenselijkheid van een benoeming, bij de benoeming van een ambtenaar 
die jarenlang als vertrouwenspersoon heeft gewerkt voor de gemeenteraad. Wij vinden het in ieder 
geval principieel onjuist als een ambtenaar uit de gemeente direct wordt benoemd tot wethouder in 
dezelfde gemeente. Hier had wat ons betreft minimaal een periode van twaalf maanden of langer 
tussen moeten zitten. We zijn voorts van mening dat de leden van de gemeenteraad altijd op de 
hoogte gebracht moeten worden als bij de griffie de politieke kleur of voorkeur van een medewerker 
bekend is. Het is dan aan de leden van de gemeenteraad zelf om met deze kennis te bepalen welke 
zaken wel of niet en hoe met betrokken worden besproken. 
 
De VOORZITTER: Denkt u aan uw tijd? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik rond af, voorzitter. En wij herhalen onze zorg van vier jaar geleden dat 
de portefeuille onderwijs, huisvesting onverschrokken blijft bij de heer Verbraak, die nog steeds een 
truc in garantie heeft bij KPO, die grote belangen heeft juist in deze discussie. Wij adviseren het 
college in deze een herschikking in portefeuilles. Evenwel alles overziend en naar de toekomst kijkend 
zullen wij eendachtig met de gemaakte kritische kanttekeningen instemmen met de benoeming van 
alle wethouders. Zij verdienen het om met in hun gestelde vertrouwen aan het werk te gaan en onze 
zorgen weg te nemen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Schijvenaars. Ik kijk naar de fractie van GroenLinks, mevrouw 
Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ik had me eigenlijk voorgenomen om vanaf nu alles op 
te lezen van de iPad maar dat gaat eigenlijk de eerste keer al fout, want het is ineens in een zip-
bestand veranderd, dus ik heb in ieder geval de hoofdpunten wel opgeschreven. Ik hoop dat het een 
beetje een aansluitend verhaal is.  
 
De VOORZITTER: De voorzitter voelt met u mee, zeer herkenbaar.  
  
Mevrouw KOENRAAD: Ja. Vandaag zijn wij bij eens, bijeen, voor een, voor het bestuursakkoord 
2014-2018. Het is een akkoord op hoofdlijnen en uit het akkoord wordt eigenlijk wel duidelijk dat wat 
wel eens gesteld wordt dat eigenlijk bij de fracties 80% ons bindt en slechts 20% ons scheidt. 
Iedereen had het eigenlijk kunnen tekenen, je kunt er eigenlijk ook niet tegen zijn, behalve de VLP 
misschien. En GroenLinks gaat ook niet tegen zijn, want wij kunnen hier prima mee instemmen met dit 
akkoord. De oppositie aan het woord nu op dit moment, had voor ons eigenlijk niet gehoeven want wij 
hadden graag ook toch de coalitiepartijen aan het woord willen hebben om ook wel wat diepere 
inzichten achter dit akkoord met ons te delen omdat ook het coalitieakkoord natuurlijk niet een echt 
een statement van jewelste is. Er staan inderdaad wel toch wel heel veel algemene dingen in. En het 
is niet bedoeld om dan toch nog pijnlijk duidelijk te worden wat er dan toch in die 20% zit wat ons 
scheidt, dat was niet de insteek maar wel echt een oprechte interesse in de valkuilen en kansen die 
andere mensen of andere fracties zien. Maar goed, het is nou eenmaal zo dat wij dan toch even het 
woord mogen hebben en dat is best prima. Ik had even toch een kritiekpuntje, want dat hoort dan ook 
als je toch het woord hebt. Naar een evenwichtig Roosendaal, daar hadden we wel wat bedenkingen 
bij want wie wil er eigenlijk nou naar een onevenwichtig Roosendaal. Het is ook geen hele nieuwe 
gedachte, want generaties voor ons en generaties na ons zullen we altijd naar beste inzichten naar 
een evenwicht willen werken en is ook als je het in de tijd ziet eigenlijk een verhaal van stroom en 
tegenstroom en uiteindelijk komen we weer in de stroom, dus het is ook een doorgaande beweging 
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dus het is ook niet, het is misschien ook wel heel ambitieus om dan te voorspellen dat je in 2018 
evenwichtig zult zijn, want dat ga je waarschijnlijk niet redden. En het is ook een evenwicht wat ook op 
dat moment geldt en misschien over vier jaar misschien helemaal niet zo interessant meer is of na vier 
jaar. Even kijken, die 20% die ons scheidt die gaan we uiteraard nog meemaken als we echt gaan 
beginnen. En deze periode van toch feestelijke momenten is afgesloten. Dit akkoord het ademt toch 
wel echt Roosendaalse Lijst, ja zo breed mogelijk en zo snel mogelijk en praktisch en pragmatisch. 
Mooie uitgangspunten, wisselende meerderheden, open samenwerking en dat is goed voor het 
herstel van het imago voor de politiek. En wij, GroenLinks, wil hier graag ook een steentje aan 
bijdragen en graag in gesprek met burgers werken aan het herstel. En GroenLinks kan dus, tot slot, 
wel instemmen met dit akkoord zoals het nu is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, mevrouw Koenraad. Het verplicht mij even om te vragen of andere 
fracties ondanks eerdere wisseling van gedachte in het presidium het woord wensen te voeren. Dat is 
niet het geval dan is het woord aan de formateur/informateur de heer Theunis om in te gaan op de 
door u gestelde vragen. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank, voorzitter. Kort antwoord op enkele gestelde vragen, met name door 
D66. Laat ik even drie, drie vragen bij elkaar bundelen, dat gaat over het hoe om te gaan met het 
verwachte tekort in relatie tot de reserves en de weerstandscapaciteit. Ik vind het ook belangrijk om de 
koers van het grondbedrijf er aan te koppelen en de zogenaamde functiescheiding binnen het college. 
Laat ik eerst zeggen ik ga er niet op in om een heel financieel college te geven. Ik ga even uit van, ik 
citeer, van de financiële verkenningen daar staat inderdaad een tekort in en er wordt gesuggereerd 
dat we dus structureel dat tekort zouden kunnen opvangen met het aftoppen van de stortingen in de 
reserves van. En we zijn uitgegaan modelmatig, dat is mogelijk, moet allemaal nog in de begroting 
worden verwerkt. Moet uiteraard nog besloten en besproken in het college, maar we zien modelmatig 
dat dat mogelijk is die tekorten daarmee op te vangen en dan ook nog in staat om boven de 
weerstandscapaciteit van 1,0 uit te komen om een risicoreserve sociaal domein te vormen van boven 
de 10 miljoen en ook nog eens eventueel, eventueel een investeringsfonds van om en nabij de 14 
miljoen. Dat is modelmatig is dat mogelijk. Of dat er uit komt zo gehanteerd moet gaan worden, dat 
gaan we natuurlijk zien in de aanloop van de begrotingen, want het is alleen maar de vraag of je uit 
een investeringsfonds cash geld moet gaan investeren of vanuit die begroting. Vraagstukken die we in 
de aanloop met de begroting, voorzitter, samen met u raad uitgebreid gaan bespreken. Dan even, dat 
is interessant, de visie op het grondbedrijf. Laat ik helder zijn dat hebben de gemeenten wel geleerd 
de afgelopen jaren, het idee, het grondbedrijf dat bestaat eigenlijk al niet meer. Vroeger was het 
grondbedrijf een soort melkkoe waarmee een gemeente van extra en ook sommige gemeentes 
structurele inkomsten konden vergaren met grondexploitaties. Dat is allang verleden tijd. Nu zien we 
eigenlijk de grondexploitaties, grondbedrijf, niet meer dan een middel om daar waar mogelijk, indien 
daar behoefte aan is om bedrijventerreinen extra aan te leggen om extra bouwlocaties aan te leggen. 
En dan kom ik op eventuele uitbreiding/inbreidingen, laat het duidelijk zijn dat ons beleid van 
afgelopen paar jaar al is even los op nog de ontwikkeling van Veld B of Borchwerf dat wij geen 
gronden meer aankopen. Doen wij niet meer en zeker niet voor de woningbouw. Ik denk dat dat uit 
moet gaan van de positie van onze liggende gronden, dat zijn inbreidingslocaties en dat we die eerst 
maar eens in de komende tien/twintig jaar vol te krijgen, dat is al een aardige opgave. Nogmaals 
grondexploitatie als middel en niet meer als doel. Dan de functiescheiding, er is wel één 
functiescheiding aangebracht, moet ik benadrukken dat is de scheiding tussen de financiën, P&O en 
bedrijfsvoering. Financiën is nu eigenlijk strikt kaal de boekhoudfunctie geworden het op orde krijgen 
van de cijfertjes. Als je kijkt naar de functiescheiding dan vind ik veel meer relevant de ontwikkeling 
van de organisatie bedrijfsvoering. In de organisatie wordt namelijk de functiescheiding en de checks 
& balances uitgebracht die naar mijn idee belangrijker zijn binnen het college. Dat is in ieder geval in 
handen van een andere wethouder. Dan de tweede vraag, als het gaat over het plan van Riek Bakker, 
laat ik even herhalen dit als het gaat en eventjes nog ik heb dat tijdens het gesprek ook gezegd laten 
we goed kennis nemen van het rapport van Riek Bakker wat daar nou feitelijk in staat en niet wat er 
over wordt geroepen, rond het rapport. En als we kijken dan is de, in de geest van het rapport van 
Riek Bakker, dan staat daar een probleemanalyse en een oplossingsrichting. Beiden worden gedeeld 
binnen de coalitie, laat dat duidelijk zijn. De weg daar naartoe, alleen de aard van de oplossingen daar 
valt nog wel het één en ander met elkaar te bespreken en zeker ook voor u raad, voorzitter. En deze 
periode ik denk dat drie belangrijke pijlers in dat rapport gaan wel tot ontwikkeling gebracht worden. 
En eentje niet onbelangrijke, die kost nagenoeg geen geld, is ontzettend belangrijk, dat is namelijk de 
hele organisatie van de binnenstad. Dat heeft te maken, een breed scala waar ondernemers behoefte 
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aan hebben van een ruimer bestemmingsplan, deregulering, een betere dienstverlening binnenstad, 
een groot aantal activiteiten die wij kunnen en moeten realiseren en waar de markt echt op zit te 
wachten. En dan nog inderdaad de binnenstadsring waarvan ook nogmaals samen met de raad, 
voorzitter, bekeken moet gaan worden van wat moet dat oplossen en welke aard en vorm gaat dat 
krijgen, dus wat dat betreft ja probleemanalyse delen, ja. Oplossingsrichting delen, ja. Vertrouwen van 
de markt herwinnen, maar hoe dat te doen past ook binnen de participatie zul je ook samen met de 
raad en zeker ook samen met de raad moeten gaan ontwikkelen. Tot slot, nog een vraag over de 
woningmarkt, ook daar niet te lang over in gaan, dat zijn ook vraagstukken waar wij duidelijk inzetten 
in samenwerking met de raad aan de voorkant. Heeft te maken, we zitten ook tegen de actualisatie 
van bijvoorbeeld de woonvisie, ontzettend belangrijk. Daar is vraag één die moet worden beantwoord 
van is er een behoefte binnen de gemeente Roosendaal aan woningen aan extra nieuwe woningen en 
voor wie dan wel. Wat is de kwaliteit van de woningen, wat is de aard en omvang van die woningen. 
Dat moeten wij met elkaar helder krijgen op basis waarvan wij een koers gaan bepalen. Als daar en 
dat zijn slechts middelen, stimuleringsmaatregelen voor nodig zijn en desnoods misschien het 
oprichten van een woningbedrijf, wie zal het zeggen, dan vloeit dat voort uit het antwoord op de vraag 
van voor wie moeten wij nog gaan bouwen en hoeveel moeten wij gaan bouwen. Dat moet wat mij 
betreft ook in het najaar en zeker van de winter, moet dat samen met de raad helder worden. Tot slot, 
voorzitter, de 0,6 fte daar heb ik gewoon geen helder antwoord op. Dat is heel simpel. Wat wij gezien 
hebben naar mate de coalitiegesprekken vorderden dat we gaan kijken naar we zijn toen terug, we 
zijn begonnen in een periode van vijf wethouders, we zijn geëindigd met drie, dat was een beetje te 
weinig. Uiteindelijk kwamen we op vier, dat wil zeggen dat is een goed uitgangspunt. We hebben toch 
gekeken inderdaad naar de toch hoge werkdruk die ontstaat binnen het college met de opgaves van 
de binnenstad en zeker ook de decentralisaties, wij het gerechtvaardigd vonden om daar een 
uitbreiding in te plegen. Inderdaad een zekere aarzeling om dan maar gelijk door te zetten naar 1 fte, 
bleven we zitten op 0,6. Discutabel kan ook niet goed uitleggen waarom 0,6 waarom niet 0,8 dat is 
inderdaad een vraagstuk. Wij hebben besloten om in ieder geval als uitgangspunt te hanteren 0,6. 
Dank u, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Theunis. Mij lijkt dat voor dit moment er voldoende gewisseld is 
over de bestuursovereenkomst. En als u dat ook vindt en ik raad u aan om dat ook te vinden, we 
hebben nog de komende vier jaar, ja, je moet het een beetje uitspreiden want als alles op één avond 
komt dan hebben we de volgende vier jaren heel weinig meer te doen en dat wil ik u niet gunnen, om 
nu over te gaan tot de benoeming en beëdiging van de wethouders. Dat is het volgende agendapunt, 
het agendapunt 5 of 3.a. Ja, akkoord zo? 
 
3. B-CATEGORIE 
a. Voorstel nr. 16 Benoeming en beëdiging wethouders 
De VOORZITTER: Als eerste leg ik u raad voor en u moet daar over besluiten dat u wordt voorgesteld 
om het aantal wethouders voor deze zittingsperiode 2014-2018 te bepalen op vijf, met een tijdsbeslag 
van 4,6 fte. De informateur/formateur is daar zojuist op ingegaan. Kunt u conform besluiten? Dat is het 
geval.  
 
De VOORZITTER: Dan wordt u voorgesteld te benoemen tot wethouder de volgende personen: De 
heer A.A.B. Theunis namens de fractie Roosendaalse Lijst, mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers 
namens de fractie Roosendaalse Lijst, de heer J.A.M. Verbraak namens de fractie van het CDA, de 
heer H.J. Polderman namens de fractie SP en de heer C.A. Lok namens de fractie van de VVD. De, 
deze personen zijn onderworpen aan een onderzoek door de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
en die zijn vanavond bijeen gekomen en de voorzitter van die Commissie, de heer Yap, brengt u thans 
daarover verslag uit. Het woord is aan de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de Commissie is gisteren bij elkaar gekomen, de nieuwe commissie, 
Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven, dank aan de heren Van Poppel, Janssen en Aygün voor 
de medewerking en ook mevrouw Mattheussens van de gemeentelijke organisatie. De Commissie 
heeft de stukken ingezien die worden gevorderd ook, namens, vanuit de Gemeentewet en we hebben 
niks opmerkelijks geconstateerd en we dragen dan ook de genoemde wethouders voor namens de 
Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Zijn er vanuit de zijde van u raad nog vragen aan de 
Commissie bij monde van de voorzitter of is het voldoende duidelijk het advies wat gegeven wordt aan 
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u raad. Dat, dat is het, dat is het geval. Dan wordt bij deze ook de Commissie onder dank aan de 
leden in de persoon van de voorzitter, de heer Yap, gedechargeerd voor wat betreft, deze, deze 
voordrachten. En dan gaan wij over tot stemmen. En u weet het als wij stemmen dat gaat over 
personen, dat doen wij schriftelijk door middel van een vervaardigd stembiljet. Het voorstel is om dat 
op één formulier te doen, dus alle vijf de wethouders kandidaten anders moeten we dat per persoon 
doen en waarom het verlengen als het korter kan en met uiteraard evenveel kracht. Dus u krijgt dat of 
heeft dat, u krijgt dat nu uitgereikt, ja op uw tafeltjes. En dan treft u aan de kandidaten met daarbij een 
vakje voor, een vakje tegen en een vakje anders. Nou voor dat is één kruisje, tegen is één kruisje. U 
kunt maar één keuze maken en u kunt een tegenkandidaat, een tegenkandidaat stellen bij de 
wethouders zoals ze daar zijn genoemd. Dus dat is een recht dat u toekomt en dat moet u dan 
opschrijven en dan zal het, het stembureau dat zijn de griffier en ondergetekende u daar zometeen 
verslag van doen. Wij gaan, wij gaan stemmen. En de kandidaten die tevens de raadsleden 
kandidaten nog die mogen ook zelf mee stemmen. Aan hen de keuze op wie, maar alsjeblieft, ik zal, ik 
zal niet kijken. Dus de kandidaten zelf, dat had ik inderdaad moeten zeggen, de kandidaten zelf 
mogen in deze ronde meestemmen.  
 
De VOORZITTER: Dames en heren, de griffier heeft de stembiljetten opgehaald. Wij tellen even de 
aantallen, het zouden er 34 moeten zijn, althans als iedereen zijn of haar biljet heeft ingeleverd. Dat 
controleren we eerst even. Er zijn inderdaad 34 stembriefjes ingeleverd en de griffier en ik gaan die nu 
bekijken en ik doe u per briefje mededeling van wat wij lezen.  
 
De VOORZITTER: Het eerste biljet is, zijn stemmen voor de voorgedragen wethouders ik noem ze 
nog één keer Theunis, Verbraak, Polderman, Lok en Schenk. Dus vijf, of één voor alle voorgedragen 
kandidaten.  
 
De VOORZITTER: In het tweede stembiljet is dat eveneens voor, voor alle voorgestelde kandidaten.  
 
De VOORZITTER: Het derde briefje hetzelfde resultaat, een voor voor alle voorgestelde kandidaten.  
 
De VOORZITTER: Het vierde briefje een voor voor alle voorgestelde kandidaten.  
 
De VOORZITTER: Het vijfde briefje een tegen voor kandidaat Theunis, een voor voor kandidaat 
Verbraak. Een voor voor kandidaat Polderman, een voor voor kandidaat Lok en een tegen voor 
kandidaat mevrouw Schenk. 
  
De VOORZITTER: Dan het, geloof ik, zesde briefje dat geeft een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het zevende briefje, een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het achtste briefje eveneens een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het negende briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het tiende briefje eveneens een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het elfde briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het twaalfde briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het dertiende briefje eveneens een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het veertiende briefje, geloof ik… Ja. Het veertiende briefje, ja dat valt niet mee als 
je hier zit. Een voor voor alle kandidaten.   
 
De VOORZITTER: Het vijftiende briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het zestiende briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het zeventiende briefje een voor voor alle kandidaten. 
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De VOORZITTER: Het achttiende briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het negentiende briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het twintigste briefje eveneens een voor voor alle kandidaten.  
 
De VOORZITTER: Het eenentwintigste briefje een voor voor alle kandidaten.  
 
De VOORZITTER: Het tweeëntwintigste briefje eveneens een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het drieëntwintigste briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het vierentwintigste briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het vijfentwintigste briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Zit weinig hè, zit weinig reuring in. Het zesentwintigste briefje een voor voor alle 
kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het zevenentwintigste briefje een voor voor alle kandidaten. 
 
De VOORZITTER: Het achtentwintigste briefje tegen wethouder Theunis, kandidaat Theunis, voor 
kandidaat Verbraak, voor kandidaat Polderman, voor kandidaat Lok en blanco kandidaat Schenk. Ja, 
dat is ongeldig maar ik lees maar op wat ik lees. 
 
De VOORZITTER: Het negenentwintigste briefje een tegen voor kandidaat Theunis, een voor voor 
kandidaat Verbraak, een voor voor kandidaat Polderman, een voor voor kandidaat Lok en een tegen 
voor kandidaat Schenk. 
 
De VOORZITTER: Dertigste nu. Het dertigste briefje een tegen voor kandidaat Theunis, een voor voor 
kandidaat Verbraak, voor kandidaat Polderman, voor kandidaat Lok en tegen kandidaat Schenk. 
 
De VOORZITTER: Het eenendertigste briefje een tegen voor kandidaat Theunis, een voor voor 
kandidaat Verbraak, een voor kandidaat Polderman, een voor kandidaat Lok en tegen voor kandidaat 
Schenk. 
 
De VOORZITTER: Het tweeëndertigste briefje een vijfmaal tegen, tegen voor kandidaat Theunis, 
tegen voor kandidaat Verbraak, tegen voor kandidaat Polderman, tegen voor kandidaat Lok en tegen 
voor kandidaat Schenk. 
 
De VOORZITTER: Het tweeëndertigste, drieëendertigste, het drieëendertigste lijstje een vijfmaal 
tegen. Dus een tegen voor kandidaat Theunis, een tegen voor kandidaat Verbraak, tegen voor 
kandidaat Polderman, een tegen voor kandidaat Lok en een tegen voor kandidaat Schenk. 
 
De VOORZITTER: En het laatste, het vierendertigste briefje is een voor voor alle, de vijf genoemde 
kandidaten.  
 
De VOORZITTER: Dit is de uitslag, althans dit zijn de stemmingen en dat gaan wij even herhalen 
hoeveel stemmen de kandidaten hebben gekregen.  
 
De VOORZITTER: 27 voor kandidaat Theunis, 32 voor kandidaat Verbraak, 32 voor kandidaat 
Polderman, 32 voor kandidaat Lok en 27 voor kandidaat Schenk.  
 
De VOORZITTER: Betekent dat wij geen tweede ronde nodig hebben omdat hiermee de 
meerderheden voldoende zijn om vervolgens nu aan de kandidaat wethouders nog te vragen en ik 
nodig ze alvast uit om hier aan tafel te komen zitten om te vragen aan de kandidaten of zij de 
benoeming willen aanvaarden. En daar kunt u blijk van geven door een documentje te ondertekenen. 
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U heeft allemaal getekend en daarmee aanvaardt u de benoeming. Zullen we die formuliertjes even 
ophalen bij ze? 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Ja.   
 
De VOORZITTER: Dan hebben we ze in het archief zitten. Goed. Goed. Maar nou moet u nog officieel 
beëdigd worden en daarmee bent u dan ook wethouder van de gemeente Roosendaal. We hebben 
een drietal mensen en daar zou ik mee willen beginnen omdat ze als eerste op mijn lijstje staan die 
ervoor hebben gekozen om de ambtseed af te leggen en dat zijn de heren, mevrouw Schenk en de 
heren Verbraak en Lok. En dan zou ik u drieën mogen vragen u hiervoor te posteren. Dan ga ik u 
even voordragen wat de eed inhoudt, dan kom ik persoonlijk naar u toe en dan is het de bedoeling als 
ik voor u sta dat u dan zegt “zo waarlijk helpe mij God almachtig”, met de vingers in de lucht. En voor 
wie het kan vraag ik te gaan staan.  
 
De VOORZITTER: Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk 
onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik 
om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 
 
(De VOORZITTER neemt vervolgens bij mevrouw Schenk, de heer Verbraak en de heer Lok de 
ambtseed af). 
 
De VOORZITTER: U kunt, wethouders, op uw plaats terug, op uw plaats gaan zitten.  En dan gaan wij 
over tot, als u nog even wilt blijven staan, ja er worden nog twee wethouders benoemd maar die 
hebben gekozen om de ambtsbelofte af te leggen en dat zijn de heren Theunis en Polderman. Mag ik 
u beiden verzoeken ook hiervoor te willen gaan staan. Dan zal ik ook de belofte voordragen en dan 
zegt u tegen mij als ik bij u kom “dat verklaar en beloof ik”. 
 
De VOORZITTER: Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch 
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik 
verklaar en beloof dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de 
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal 
vervullen. 
 
(De VOORZITTER neemt vervolgens bij de heren Theunis en Polderman de ambtsbelofte af). 
 
De VOORZITTER: Dan stel ik nu even een korte schorsing voor zodat u allen de nieuwe wethouders 
kunt feliciteren. Ik schors voor een paar minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor een aantal minuten. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, dames en heren ik zou de schorsing willen opheffen en dan gaan 
we weer verder. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering.  
 
b. Voorstel nr. 17 Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden 
De VOORZITTER: Ja. Goed. Dames, dames en heren. Dames en heren even een ander belangrijk 
moment de toelating en beëdiging van drie nieuwe raadsleden die u kent. Het systeem en het 
dualisme dat raadsleden die wethouder worden die zijn dan tevens geen raadslid meer en dan krijg je 
opvolgende functievervulling door de mensen op de lijst zoals die destijds door de politieke partijen is 
opgesteld en ook afhankelijk van de uiteraard verkiezingsuitslag. Maar voordat wij daartoe overgaan 
hebben wij ook weer de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, de voorzitter, de heer Yap en die doet 
verslag van haar bevindingen. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft ook de stukken 
onderzocht ten aanzien van de heer Van Ginderen, de heer Matthijssen en de heer Fronczek en de 
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Commissie heeft geen bedenkingen en adviseert tot toelating als leden van de raad van de gemeente 
Roosendaal. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk even naar de overige leden van de raad. Zijn er 
vragen of opmerkingen aan de Commissie, Commissie voorzitter? Dat is, dat is niet, niet het geval. 
Dan verleen ik tevens ook weer decharge voor deze werkzaamheden met betrekking tot de drie 
raadsleden door de Commissie in de heer Yap, ook dank aan alle Commissieleden om dat werk te 
hebben, te hebben willen doen. Dan gaan wij, de…. O ja dan moet ik u voorleggen ook een besluit 
van u raad om de raadsleden Van Ginderen, Matthijssen en Fronczek ook te benoemen tot lid van 
deze raad. Ik neem aan dat u daar allemaal mee instemt. Dat is het geval. Voilà. 
 
De VOORZITTER: Ik hoor al carnavalsmuziek dus de sfeer zit er, de sfeer zit er ontzettend goed in, 
dat is zo voordelig dat je die gordijnen af en toe opengooit dan weten ze ook wat wij hier doen. Goed. 
Ik zou naar voren willen roepen de kandidaat raadsleden de heer Van Ginderen, de heer Matthijssen 
en de heer Fronczek. Misschien kunt u zich daar posteren. Ik meld even dat de heer Van Ginderen 
heeft gekozen voor de ambtseed, dus u zegt dan zo dadelijk “zo waarlijk helpe mij God almachtig”. En 
dat de heren Matthijssen en Fronczek hebben gekozen voor de ambtsbelofte en daaraan wordt 
uitdrukking gegeven door de woorden “dat verklaar en beloof ik”.  Ik ga eerst de ambtseed voordragen 
ter attentie van de heer Van Ginderen, dan doe ik aansluitend de ambtsbelofte en dan kom ik naar u 
gedrieën toe. 
 
De VOORZITTER: De ambtseed: Ik zweer dat ik om tot raadslid benoemd te worden rechtstreeks 
noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. Ik zweer dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de 
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal 
vervullen. 
 
De VOORZITTER: De ambtsbelofte: Ik verklaar dat ik om tot raadslid benoemd te worden rechtstreeks 
noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn 
aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en 
geweten zal vervullen. 
 
(De VOORZITTER neemt vervolgens bij de heer Van Ginderen de ambtseed af en aansluitend bij de 
heren Matthijssen en Fronczek de ambtsbelofte). 
 
De VOORZITTER: Dan dames en heren schors ik wederom kort de vergadering om de drie nieuwe 
raadsleden te feliciteren. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, raadsleden en wethouder, gaat u zitten? Dan 
is de schorsing opgeheven en dan gaan we door met de agenda. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Ik zeg trouwens wel voor het publiek, er wordt vanavond wel erg veel geknuffeld en 
zo, dat is niet iedere raadsvergadering maar misschien kan dat nog toegevoegd worden aan een 
evenwichtig akkoord. Geeft wel een band hè, geeft wel een band. Het is, het is lente, ja goed.  
 
c. Voorstel nr. 18 Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 3.c en dat handelt over de benoeming van de 
plaatsvervangend raadsvoorzitter. En u wordt voorgesteld om uit uw midden met inachtneming van 
een notitie waarin het nodige stond over taken, competenties, enzovoort om een lid van u raad tot 
plaatsvervangend voorzitter van de raad te benoemen. De procedure is aldus er hebben zich vier 
raadsleden met een schriftelijke motivatie aan u raad gepresenteerd. En de kandidaten, voor zover 
aanwezig en voor zover wenselijk geacht krijgen tijdens de raadsvergadering kort de gelegenheid om 
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zich eventueel nader aan u te presenteren. En u als raad kan desgewenst de kandidaten ook weer 
kort nadere vragen stellen over de motivatie, over het waarom van het plaatsvervangend 
raadsvoorzitterschap en het profiel. En enkele fracties van u hebben dit vooraf zo, begrijp ik, 
schriftelijk al richting de kandidaten gedaan en ik ga ervan uit dat daar ook antwoorden op zijn 
gekomen. En omdat dit ook weer gaat over het stemmen over personen gebeurt dat ook weer met 
een, met een stembriefje. Een viertal kandidaten, viertal raadsleden hebben zich gekandideerd dat 
zijn de heren Gabriëls, Wezenbeek, Van Gestel en Beesems. De heer Gabriëls is vanavond niet 
aanwezig dus ik kan hem wel vragen maar dat is dus zinloos of hij nog het woord tot u wil richten. Dus 
u moet het doen met de schriftelijke communicatie met betrekking tot zijn kandidatuur. Ik vraag aan de 
heer Wezenbeek of hij nog behoefte heeft om een nadere mondelinge toelichting op zijn kandidatuur 
te geven. De heer Wezenbeek? 
 
De heer WEZENBEEK: Ik wil dat best doen als de raadsleden daar nog behoefte toe hebben.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is heel goed. Als dat niet het geval is dan, dan is dat in uw richting niet 
nodig. Hetzelfde geldt voor de heer Van Gestel. Behoefte om de heer Van Gestel nog nader te 
bevragen betreffende zijn kandidatuur?  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, mochten er nog vragen zijn dan beantwoord ik ze graag, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, zeker. En de heer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb er geen behoefte aan.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Goed. Nou, dan zijn wij al toe aan het laatste onderdeel van de procedure 
namelijk het stemmen. U krijgt een, nu of u heeft het al, ja deel maar rond, een stembiljet en dan moet 
u aankruisen welke kandidaat naar u keuze naar uw oordeel plaatsvervangend voorzitter moet 
worden. Ik wijs erop dat het stembiljet niet geldig is wanneer u meer dan één kandidaat aankruist of u 
levert het formulier blanco in.  
 
De VOORZITTER: Wij gaan even de aantallen biljetten tellen en dat zouden er dertig moeten zijn, 
eenendertig moeten zijn, omdat de kandidaten zelf en dat volgt uit artikel 28 van de Gemeentewet niet 
op zichzelf mogen stemmen. Dus dat is de reden dat we nou een minder aantal stembiljetten 
terugkrijgen dan met de wethouders benoemingen. Ja, wij hebben eenendertig biljetten binnen dus 
dat betekent dat u het allemaal heeft ingeleverd in het schaaltje. Nou wij gaan weer per biljet, zal ik u 
vertellen wat ik aangekruist zie. 
 
De VOORZITTER: Ik heb hier het eerste biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: Het tweede biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: Het derde biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het vierde biljet de heer Van Gestel.  
 
De VOORZITTER: Het vijfde biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het zesde biljet de heer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: Het zevende biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het achtste biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het negende biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het tiende biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het elfde biljet de heer Gabriëls. 
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De VOORZITTER: Het twaalfde biljet de heer Beesems. 
 
De VOORZITTER: Het dertiende biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: Het veertiende biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: Het vijftiende biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: Het zestiende biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het zeventiende biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het achttiende biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het negentiende biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het twintigste biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het eenentwintigste biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: Het tweeëntwintigste biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: Het drieëntwintigste biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het vierentwintigste biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het vijfentwintigste biljet de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Het zesentwintigste biljet de heer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: Het zevenentwintigste biljet de heer Van Gestel.  
 
De VOORZITTER: Het achtentwintigste biljet de heer Van Gestel.  
 
De VOORZITTER: Het negenentwintigste biljet de heer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: Het dertigste biljet de heer Wezenbeek. 
 
De VOORZITTER: En tenslotte het eenendertigste biljet de heer Wezenbeek en de uitslag zal 
aanstonds volgen. 
 
De VOORZITTER: De uitslag is als volgt het aantal stemmen uitgebracht op de heer Gabriëls 15, op 
de heer Wezenbeek 9, op de heer Van Gestel 6 en de heer Beesems 1. Daarmee is de heer…. 
Schijvenaars u steekt uw vinger op. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb waarschijnlijk het Reglement van Orde niet goed op mijn 
netvlies en ik begreep net van de griffier dat in dit geval het gaat om de meeste stemmen gelden, 
maar tegelijkertijd vraag ik me af dat besluiten van de gemeenteraad gaan altijd op basis van 
meerderheden en dan vraag ik me af hoe zich dat verhoudt en of het dan niet beter is om te gaan tot 
een tweede ronde, waarbij je dan echt een meerderheid gaat krijgen uiteindelijk.  
 
De VOORZITTER: Nou ik heb de griffier ook gesproken, ja dat treft. En de griffier verzekert ook 
geraadpleegd de wet- en regelgeving dat een meerderheid zoals ze zich nu aftekent niet noodzaakt 
tot een tweede ronde. Dus de heer Gabriëls is nu door u gekozen met vijftien stemmen als 
meerderheid in gelet op het viertal dat zich kandidaat heeft gesteld tot uw plaatsvervangend voorzitter 
in deze collegeperiode. Ja, dus de heer Gabriëls, ik weet niet, hij zit ver weg maar wel in dit land. Cor, 
als je mij kunt horen, even skypen, hij zit vast te kijken, dan is hij hiermee benoemd tot u 
plaatsvervangend voorzitter. En ik wens hem ongelooflijk veel succes in deze kabinet…. 
collegeperiode. Aldus.  
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d.  Voorstel nr. 19 Bemensing diverse commissies 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 3.d dat is het bemensen van diverse commissies. Ik 
noem de Auditcommissie, de binnenstad, de agendacommissie en de werkgeverscommissie. En 
hiervoor geldt ook dat degene die zich kandidaat hebben gesteld zelf niet mogen meestemmen, dat 
volgt ook weer uit die wet, Gemeentewet, niet mogen meestemmen over hun eigen kandidatuur.  
 
De VOORZITTER: Ik begin bij de Auditcommissie en daar worden de stembriefjes nu voor uitgereikt. 
Ik meld u even dat de Auditcommissie bemensd wordt door zes raadsleden. Nu wil het geval dat acht 
raadsleden zich gekandideerd hebben voor die Auditcommissie dus dat betekent dat als u minder of 
meer dan die zes namen aankruist uw biljet ongeldig is. Dus u moet komen tot zes leden uit de acht 
kandidaten, dan hebben we het over de Auditcommissie. Ja, de procedure is duidelijk? Oké. 
 
De VOORZITTER: Er zijn zesentwintig biljetten ingeleverd en dat klopt ook gelet ook op wat zojuist 
uitlegde over het niet mee mogen stemmen door de kandidaten zelf. Nou dan ga ik ook weer met de 
briefjes aan de slag. 
 
De VOORZITTER: Da´s briefje één daar zijn aangekruist de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van 
Ginderen, Derks, Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Briefje twee aangekruist zijn de leden Niehot, Frijters, Schijvenaars, Van Ginderen, 
Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het derde briefje zijn aangekruist de leden Brouwers, Oudhof, Frijters, Van 
Ginderen, Derks en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het vierde briefje zijn, daarop zijn aangekruist de leden Brouwers, Frijters, 
Schijvenaars, Van Ginderen, Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het vijfde briefje geeft aan de keuze op de leden Brouwers, Frijters, Schijvenaars, 
Van Ginderen, Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het zesde briefje de leden Brouwers, Oudhof, Schijvenaars, Van Ginderen, Derks 
en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het zevende briefje meldt de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, Derks 
en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het achtste briefje geeft aan de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, 
Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het negende briefje meldt de leden Brouwers, Niehot, Oudhof, Van Ginderen, 
Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het tiende briefje de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, Derks en 
Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het elfde briefje meldt de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, Derks en 
Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het twaalfde briefje meldt de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, Derks 
en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het dertiende briefje meldt de leden Brouwers, Niehot, Frijters, Van Ginderen, 
Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het veertiende briefje meldt de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, 
Derks en Vermeulen. 
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De VOORZITTER: Het vijftiende briefje meldt de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, Derks 
en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het zestiende formuliertje, briefje meldt de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van 
Ginderen, Derks en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het zeventiende briefje gaat naar de leden Niehot, Oudhof, Frijters, Van Ginderen, 
Derks en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het achttiende briefje staat voor de leden Brouwers, Oudhof, Frijters, Schijvenaars, 
Van Ginderen en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het negentiende briefje meldt de leden Oudhof, Frijters, Schijvenaars, Van 
Ginderen, Derks en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het twintigste briefje staat voor de leden Brouwers, Oudhof, Frijters, Schijvenaars, 
Van Ginderen en Derks 
 
De VOORZITTER: Het eenentwintigste briefje dat zijn de leden Brouwers, Oudhof, Frijters, 
Schijvenaars, Van Ginderen en Derks. 
 
De VOORZITTER: Het tweeëntwintigste briefje meldt de leden Niehot, Oudhof, Schijvenaars, Van 
Ginderen, Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: Het drieëntwintigste briefje gaat naar de leden Brouwers, Oudhof, Schijvenaars, 
Van Ginderen, Derks en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het vierentwintigste briefje gaat naar de leden Oudhof, Frijters, Schijvenaars, Van 
Ginderen, Derks en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: Het vijfentwintigste briefje zijn de stemmen uitgebracht op de leden Brouwers, 
Oudhof, Frijters, Van Ginderen, Derks en Vermeulen. 
 
De VOORZITTER: En het zesentwintigste en laatste briefje staat voor de leden Niehot, Oudhof, 
Frijters, Van Ginderen, Derks en Vermeulen.  
 
De VOORZITTER: We gaan even tellen. Eventjes, eventjes want het is nog steeds een 
raadsvergadering, even, even, even wachten. Dat is, dat is wat lastig om even geconcentreerd te 
tellen want u zult toch niet willen dat ik een fout maak. 
 
De VOORZITTER: De uitslagen zijn als volgt: Op de heer Brouwers zijn uitgebracht 11 stemmen. Op 
mevrouw Derks zijn uitgebracht 25 stemmen. Mevrouw Frijters 22 stemmen, de heer Van Ginderen 26 
stemmen, de heer Niehot 15 stemmen, mevrouw Oudhof 22 stemmen, de heer Schijvenaars 11 
stemmen en de heer Vermeulen 24 stemmen. Dat betekent dat waar er acht kandidaten waren maar 
er in de Auditcommissie plaats is voor zes, dat benoemd zijn in die Commissie mevrouw Derks, 
mevrouw Frijters, de heer Van Ginderen, de heer Niehot, mevrouw Oudhof en de heer Vermeulen. 
Aldus. 
 
De VOORZITTER: Nee, wij kunnen straks beneden daarmee categoriseer in niet A en B 
werkzaamheden begrijp me goed, maar het moet wel hanteerbaar blijven ook voor ondergetekende. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar de benoeming van de leden van de Commissie Binnenstad. Dat is 
een Commissie die bestaat uit vijf leden, dat heeft u zo bepaald. Zeven raadsleden van u hebben zich 
gekandideerd om zitting te nemen in die Commissie dus ook deze zeven kandidaten krijgen geen 
stembriefje omdat dan stemmen is op zichzelf en daarna gaan wij kijken wat de opbrengst is. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, wij moesten inwinnen zevenentwintig biljetten en u raadt het al 
dat is inderdaad gebeurd, zoals gezegd vijf leden zullen uiteindelijk moeten worden gekozen in de 
Commissie Binnenstad. 
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De VOORZITTER: Biljet één meldt de kandidaten Wezenbeek, Van den Beemt, Van Ginderen, Derks 
en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet twee meldt de leden De Beer, Wezenbeek, Van den Beemt, Van Ginderen, 
Raggers.  
 
De VOORZITTER: Biljet drie gaat naar de leden Hertogh, De Beer, Van Ginderen, Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet vier meldt de leden Hertogh, De Beer, Van Ginderen, Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet vijf meldt de leden Hertogh, De Beer, Van Ginderen, Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet zes gaat naar de leden Hertogh, De Beer, Van Ginderen, Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet zeven meldt de leden Hertogh, De Beer, Wezenbeek, Van Ginderen en 
Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet acht meldt de leden De Beer, Van den Beemt, Van Ginderen, Derks en 
Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet negen gaat naar de leden De Beer, Wezenbeek, Van Ginderen, Derks en 
Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet tien meldt de leden De Beer, Wezenbeek, Van den Beemt, Derks en 
Raggers.  
 
De VOORZITTER: Biljet elf meldt de leden De Beer, Wezenbeek, Van den Beemt, Van Ginderen en 
Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet twaalf, twaalf meldt mevrouw De Beer, Wezenbeek, Van Ginderen, Derks en 
Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet dertien daar is aangekruist de leden De Beer, Wezenbeek, Van Ginderen, 
Derks en Raggers 
 
De VOORZITTER: Biljet veertien meldt de leden Hertogh, De Beer, Van Ginderen, Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet vijftien meldt de leden De Beer, Van den Beemt, Van Ginderen, Derks en 
Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet zestien meldt de leden De Beer, Wezenbeek, Van den Beemt, Van Ginderen 
en Derks. 
 
De VOORZITTER: Biljet zeventien is ongeldig omdat daar minder dan vijf namen, in het bijzonder drie 
zijn aangekruist, maar ik heb u uitgelegd dat is niet conform de reglementen dus dat is ongeldig. 
 
De VOORZITTER: Dan zit ik nu op achttien, ja biljet achttien meldt de leden Hertogh, De Beer, Van 
den Beemt, Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet negentien meldt de leden Hertogh, De Beer, Wezenbeek, Van Ginderen en 
Raggers.  
 
De VOORZITTER: Biljet twintig meldt de leden Hertogh, De Beer, Wezenbeek, Van Ginderen en 
Raggers.  
 
De VOORZITTER: Biljet eenentwintig aangekruist zijn de leden Hertogh, De Beer, Wezenbeek, Derks 
en Raggers. 
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De VOORZITTER: Biljet tweeëntwintig gaat naar de leden Hertogh, De Beer, Van den Beemt, Derks 
en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet drieëntwintig gaat naar de leden De Beer, Wezenbeek, Van den Beemt, 
Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet vierentwintig gaat naar de leden Hertogh, De Beer, Wezenbeek, Van den 
Beemt en Van Ginderen.  
 
 
De VOORZITTER: Biljet vijfentwintig gaat naar de leden De Beer, Van den Beemt, Van Ginderen, 
Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Biljet zesentwintig gaat naar de leden Wezenbeek, Van den Beemt, Van Ginderen, 
Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: En de laatste biljet zevenentwintig gaat naar de leden Hertogh, Wezenbeek, Van 
Ginderen, Derks en Raggers. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan weer tellen.  
 
De VOORZITTER: Als volgt zijn de stemmen uitgebracht op de leden Hertogh 13, De Beer 23, 
Wezenbeek 16, Van den Beemt 13, Van Ginderen 21, Derks 20 en Raggers 24. Daar waar plaats is 
voor vijf leden betekent het dat benoemd zijn in de Commissie Binnenstad de leden De Beer, 
Wezenbeek, Van Ginderen, Derks en Raggers. Aldus. U ook allen van harte gefeliciteerd. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar de kandidaten voor de Agendacommissie, daarvoor hebben, is nog 
plaats voor vier leden naast de plaatsvervangend raadsvoorzitter. En die vier zijn, ik noem ze even, 
dat is de heer Verhoeven van de fractie van de VLP, de heer Matthijssen van de fractie van de VVD, 
de heer Janssen fractie Roosendaalse Lijst en de heer Wezenbeek fractie van de VVD. En dit aantal 
kandidaten van vier stemt ook overeen met de vacatures dus hier hoeft niet over gestemd te worden 
want het eigenlijk één op één. En als u dat ook vindt dan hamer ik dat af dat op deze wijze de 
kandidaten of de Agendacommissie is bemensd. U bent daarmee akkoord? Aldus. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de laatste commissie, als ik het goed zie. Dat is de 
Werkgeverscommissie. Daar zijn uiteindelijk, dat wordt bemensd door de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter en dan nog door twee leden, waarbij in het verleden er een keuze is gemaakt iemand 
van de oppositie, iemand van de coalitie en daar zijn nog vier leden hiervoor in de running. Dat zijn de 
leden Van den Beemt, Breedveld, Heeren en Oudhof. U krijgt ook weer zo´n stembriefje. Ja, deel 
maar uit. En dan, nou dan gaan wij het weer meemaken. 
 
De VOORZITTER: We hebben dertig formuleren terug gehad dus dat klopt, dus dat is mooi. Zo’n 
formulier dat is een blokje oppositie, een blokje coalitie. Ik, zo ziet dat eruit en u heeft althans dat gaan 
we zo zien, oppositie iemand voorgedragen en de coalitie iemand voorgedragen. 
 
De VOORZITTER: Briefje één meldt vanuit de oppositie de heer Heeren en vanuit de coalitie mevrouw 
Oudhof. 
 
De VOORZITTER: Briefje twee, nou ja er is altijd maar één oppositielid dat is in ieder geval de heer 
Heeren en vanuit de coalitie de heer Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Briefje drie de heer Heeren en de heer Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Briefje vier de heer Heeren en de heer Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Brief vijf de heer Heeren en de heer Van den Beemt.  
 
De VOORZITTER: Brief zes de heer Heeren en de heer Breedveld. 
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De VOORZITTER: Brief zeven de heer Heeren en mevrouw Oudhof.  
 
De VOORZITTER: Brief, op hoeveel zat ik nou, acht? Brief acht heer Heeren en de heer Breedveld.   
 
De VOORZITTER: Brief negen de heer Heeren en de heer Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Briefje tien de heer Heeren en de heer Breedveld.  
 
De VOORZITTER: Briefje elf de heer Heeren en de heer Breedveld.  
 
De VOORZITTER: Brief twaalf de heer Heeren en de heer Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Briefje dertien twee leden van de coalitie de heer Breedveld en mevrouw Oudhof. 
Op zichzelf kan dat. 
 
De VOORZITTER: Briefje veertien, ook twee leden van de coalitie de heer Van den Beemt en de heer 
Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Brief vijftien ook twee uit de coalitie de heer Breedveld en mevrouw Oudhof.  
 
De VOORZITTER: Brief, zit ik op zestien? Zestien. De heer Heeren en mevrouw Oudhof.  
 
De VOORZITTER: Briefje zeventien coalitiegenoten de heer Van den Beemt en de heer Breedveld 
 
De VOORZITTER: Achttien, de heren Van den Beemt en Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Briefje negentien, de heren Van den Beemt en Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Brief twintig de heren Van den Beemt en Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Brief eenentwintig de heren Van den Beemt en Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Brief tweeëntwintig de heer Heeren en mevrouw Oudhof. 
 
De VOORZITTER: Brief drieëntwintig de heer Heeren en mevrouw Oudhof. 
 
De VOORZITTER: Brief vierentwintig de heer Heeren en mevrouw Oudhof. 
 
De VOORZITTER: Brief vijfentwintig de heren Heeren en Van den Beemt. Klopt nog steeds. 
 
De VOORZITTER: Brief zesentwintig de heer Heeren en mevrouw Oudhof.  
 
De VOORZITTER: Brief zevenentwintig de heer Breedveld en mevrouw Oudhof. 
 
De VOORZITTER: Brief achtentwintig de heer Breedveld en mevrouw Oudhof.  
 
De VOORZITTER: Brief negenentwintig de heer Van den Beemt en de heer Breedveld.  
 
De VOORZITTER: En de laatste brief nummer 30 gaat naar de heer Heeren en de heer Breedveld. 
Wij gaan tellen. 
 
De VOORZITTER: Goed, uitgebracht aantal stemmen op de heer Heeren 19, mevrouw Oudhof 11, de 
heer Van den Beemt 9 en de heer Breedveld 21. Nu dat er twee leden plaatsnemen in de Commissie 
volgt daaruit dat benoemd worden in de Werkgeverscommissie de heer Heeren en de heer Breedveld. 
Bij deze en van harte gefeliciteerd. Ja, da’s een hoop papier hé. 
 
 
 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 23 april 2014     pagina 21 

 
4. Afscheid van de heer Jongmans 
De VOORZITTER: Goed dames en heren, wij zijn toe aan het laatste agendapunt en dat is het 
afscheid van de heer, voormalig wethouder, Jongmans. En, ja Kees ik kan vragen of je alvast naar 
voren wil komen dat ik je toespreek of dat je liever blijft zitten en het laat, ja kom maar even dichtbij me 
staan. En plaats heeft nu genomen op een raadsstoel dat is wat Kees straks gaat krijgen, de heer 
Marcel van Zijp, kunstenaar dat mag ik wel zeggen zonder wat te verklappen, maar hij aanschouwt het 
allemaal van zeer, van zeer nabij. Dan is de heer Van Zijp ook even aan u, aan u voorgesteld. 
 
De VOORZITTER: Beste Kees, na acht jaar wethouder te zijn geweest van de gemeente Roosendaal 
heb je besloten om zoals dat zo mooi heet jouw actieve politieke loopbaan te beëindigen. Een 
loopbaan die het sluitstuk was van een lange ambtelijke carrière waarvan een gedeelte ook als Hoofd 
Ontwikkeling van onze gemeente. Waar je als ambtenaar soms graag op de stoel wilde gaan zitten 
van de bestuurders, of toen dat nog gebruikelijk was de bodes vele briefjes van jou richting de 
bestuurders brachten, mocht je nu zelf de touwtjes in handen nemen. Bij dat besturen is de ambtenaar 
in jou toch niet helemaal verdwenen want je hield graag overal grip op en regelde het vaak ook graag 
zelf. Je zorgde er ook voor dat je kennis op peil bleef. Aan de procedures voor de gemeenteraad in 
relatie tot het college heb je volgens mij nooit echt kunnen wennen. Geduldig afwachten tot je aan de 
beurt was om het woord te voeren was niet je eerste eigenschap. Het liefste had je meegedaan in de 
discussies, maar helaas de interruptiemicrofoon is voor collegeleden verboden terrein. En als je dan 
uiteindelijk het woord kreeg deed je er werkelijk alles aan om de leden van de raad te overtuigen. Je 
lichaamstaal sprak boekdelen als dat niet helemaal naar wens verliep en het opstomen hoorde ik al 
goed achter die tafel op weg naar hier, want je zou het wel eens even vertellen. Je was een bevlogen 
bestuurder, toegankelijk voor iedereen en ook heel transparant. Soms kon je behoorlijk mopperen, de 
andere keer weer heel enthousiast zijn. Je zorgde er ook voor dat je adviseurs aan het werk bleven 
gelet op het gemak waarop je allerlei toezeggingen aan de gemeenteraad deed. Je had de 
afgelopen… Ja, ik had je nog aanboden om daar te blijven zitten… Je had de afgelopen jaren 
misschien niet de gemakkelijkste, misschien wel de moeilijkste portefeuille, want juist op de zaken 
waarvoor jij verantwoordelijk was moest flink worden bezuinigd en omgebogen, zoals de buurthuizen, 
de subsidies en de WMO. Je ging echter de discussie niet uit de weg en bleef altijd in gesprek om tot 
een goede oplossing te komen. Met name ten aanzien van de WMO heb je een grote slag kunnen 
slaan en miljoenen voor de gemeente kunnen bezuinigen en dat zonder de mens achter het dossier 
uit het oog te verliezen. Eén van de lastigste dossiers was ongetwijfeld de geplande vestiging van een 
drugshostel in de Westrand. Drugshostel of zoals jij het liefst iedereen toe-, toeverbetert de 
woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden. Je hebt met dit dossier veel moeten doorstaan. 
Maar ook hier ben je niet weggelopen voor je verantwoordelijkheden. Sterker nog je had nog graag dit 
dossier willen afronden. Wat jou kenmerkt is je grote menselijke betrokkenheid, je stelt de mens 
centraal zonder daarbij afbreuk te doen aan jouw bestuurlijke verantwoordelijkheid want uiteindelijk 
moest je wel de bestuurlijke knoop doorhakken. Je bleef niet achter het bureau zitten maar zocht de 
maatschappij op. Met name ten tijde van het programma “Kansen voor Iedereen” heb je veel 
organisaties bezocht, op de fiets. En de collega’s die je konden bijhouden op die fiets zijn op één 
hooguit twee handen te tellen. Je bent een echte workaholic, ben je overigens ook altijd geweest. Je 
bent meer iemand die leeft om te werken, die ook altijd bezig is en niet echt kan stilzitten. En ik kan 
het vanuit het college, wij allemaal nog, gisteren nog beamen, we moesten allemaal nog opschieten 
want je moest nog, ik ben het kwijt naar één of ander overleg om 24.00 uur WVS, ja. En dan dachten 
wij doe dat nou toch allemaal niet, maar dat deed je wel en dat siert je, dat siert je enorm. Je moet nu 
een tandje, een tandje terug, staat niet in jouw woordenboek. Al gaf af en toe wat 
gezondheidsperikelen de noodzaak om af en toe toch eens even wat terug te treden thuis te blijven en 
vooral denken aan je, aan je zelf. Het zal wennen zijn voor jou en ook voor ons. Maar ik weet zeker 
dat dat een kwestie van tijd is en dat je agenda weer heel behoorlijk, zo niet volledig zal zijn gevuld. 
Kees, namens het college en natuurlijk ook namens de raad buitengewoon veel dank voor de prettige 
en collegiale samenwerking. En dat het je nu, de fase waar je nu in gaat, dat het je ontzettend goed 
moge gaan. En tot slot wil ik jou namens de gemeenteraad een mooi cadeau aanbieden en ik wil dat 
even toelichten. Het cadeau is een sculptuur van Marcel van Zijp en samen met zijn partner Renée 
Sampiemon woont Marcel in de Wouwse Plantage. Hij heeft daar een eigen atelier en beeldentuin. En 
volgens zijn website komt zijn werk wat ingetogen over en staan cirkelvormen vaak centraal, zo ook in 
dit werk wat ik je zo meteen mag aanbieden. Het werk is gemaakt van natuursteen. Zoals in veel van 
zijn werk is de huid van de sculptuur fijn geschuurd en gepolijst. Processen die je als voormalig 
ambtenaar en bestuurder niet vreemd zijn. De kunstenaar heeft dit werk niet echt een naam 
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meegegeven maar hij noemt het een open omsluiting, deze term past in mijn beleving wel goed bij jou, 
bij een man die op een open maar wel stevige en standvastige wijze zijn werk als wethouder de 
afgelopen twee bestuursperioden heeft vormgegeven. Kees, ik bied het je graag aan en ik zou zeggen 
probeer het niet op te tillen want dat gaat niet goed aflopen voor je rug, maar als jij het doek weghaalt 
dan kun je zien wat wij jou hebben gemeend te moeten aanbieden.  
 
De VOORZITTER: En ik heb vast het idee dat Kees Jongmans nog even kort het woord tot ons zal 
richten. 
 
De heer JONGMANS: Dat wil ik graag, voorzitter. Meneer de voorzitter, dames en heren van de raad, 
overige aanwezigen. Laat ik beginnen om de zojuist benoemde vijf wethouders te feliciteren, 
nogmaals te feliciteren na al het geknuffel van net. Ik ben blij dat dat in de vorige periode toch minder 
was, maar te benoemen… te feliciteren met hun benoeming en ze heel veel succes te wensen bij hun 
taak, want er is weliswaar gesproken over lente maar ik kom er dadelijk nog even op terug, voorzitter, 
voor heel veel mensen is het ook nog lang geen lente. Voorzitter, ik weet niet precies hoe de verdeling 
is tussen vijf wethouders, maar ik kom uit een college van drie en ik verwacht dat er toch van dit 
gezelschap minstens 1,6 wethouder tussen zit, die mij vervangt en dat vind ik maar een compliment. 
Begin vorig jaar, al ver voor er enig zicht was op wat voor een verkiezingsuitslag dan ook, heb ik 
besloten om niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende periode. Desondanks of misschien ook 
wel dankzij sta ik hier met gemengde gevoelens. Aan de ene kant heb ik uitgekeken naar dit moment. 
Aan de andere kant zie ik er ook nu nog als een berg tegenop. Het er naar uitkijken een soort mentale 
drempel is begonnen op het moment dat ik mijn beslissing nam ongeveer een jaar geleden. Blijkbaar 
ga je met zo’n beslissing een drempel over en ga je ook aftellen. En op het moment dat je gaat 
aftellen, voorzitter, kom je eigenlijk ook in een negatieve spiraal, ga je verlangen naar dat einde. Dat 
heb ik ook gedaan. Ik was soms ook moe, soms was ik het ook gewoon beu, daar ben ik ook eerlijk in. 
Maar het werd vaak overvleugeld en weer teniet gedaan en terug in zijn hok gestopt op het moment 
dat ik bezig was met het werk, waar die passie naar voren kwam, waar de energie naar voren kwam 
om te werken. En ik vond dat u dat prima beschreef, voor de mensen van deze stad en te werken met 
de organisaties uit deze stad. En dat, voorzitter, dat houdt mij tot op de dag van vandaag bezig. Ik ben 
de afgelopen acht jaar, ik kom uit de wereld van de openbare werken, de ruimtelijke ordening de 
stenen kant van de stad en als ik lees dat mensen dat mooi vinden dan begrijp ik het niet, want de 
afgelopen acht jaar ben ik echt gegrepen door en verknocht geraakt aan de wereld van zorg en 
welzijn, aan de inwoners en de werkers in de wijken en de buurten. Voorzitter, acht jaar, twee 
volledige periodes als wethouder voor Roosendaal. Twee periodes en u heeft er ook iets van gezegd, 
waarin enorm veel gebeurd is alleen al als je kijkt naar de personele wijzigingen. De afgelopen acht 
jaar zijn er veertien wethouders geweest en we zijn met drie geëindigd. Het kan overigens nog minder. 
Sommigen die al wat langer in de raad zitten herinneren zich dat er ergens in 2008 een periode is 
geweest waarin Steven en ik de enige twee waren. En mijn herinnering aan die periode was zo 
geweldig dat ik vaak tegen Hans en Toine, ik zei dat plagerig natuurlijk van één van jullie beiden kan 
ook nog wel weg. Maar, voorzitter, zij zitten er nog en ik vertrek, zo gaat dat. Drie burgemeesters, drie 
gemeentesecretarissen maar vooral, voorzitter en ik wil daar toch even bij stilstaan en morgen zal ik 
dat nog wat uitgebreider doen, meer dan 100 medewerkers minder. Nu ten opzichte van toen ik begon 
in 2006, dat laatste is bijzonder ingrijpend en ik hoop dat bij het begin van deze nieuwe periode de 
organisatie zich heeft gezet en er geen sprake meer is van voortdurend wisselende posities, het 
maakt de gemeente bijzonder kwetsbaar. Het zetten, het stabiel zijn, voorzitter, zal echter niet genoeg 
zijn, lang niet genoeg want je kunt alleen maar kleiner worden in combinatie met een groter 
takenpakket 4,6 wethouders getuigt daarvan, met een groter takenpakket als je ook anders gaat 
werken, echt anders werken in een andere rol in verhouding tot collega’s van andere teams maar 
vooral in een andere rol ten opzichte van de burger. Een uitdagende en boeiende transitie waarin 
doorzettingsvermogen en geduld nodig is, anderzijds, voorzitter, is er vandaag al behoefte aan die 
andere rol. Een complex spanningsveld tekent zich dan af, voorzitter en ik wens de organisatie en het 
management daar bijzonder veel succes bij. Er zijn meer verschillen tussen de beide periodes waarin 
ik wethouder mocht zijn. De eerste begonnen we met een periode van hoogconjunctuur en in veel 
opzichten rekening houdend met groei, eigenlijk in alle opzichten. Voorzitter, Stadsoevers was 
helemaal niet zo’n gek project. De tweede periode was er één van crisis, van bezuinigingen en van 
credit. Een voorbeeld waarmee het verschil van beide periodes mooi wordt geïllustreerd was het 
besluit van 2006, nog een besluit wat het college genomen had van mijn voorganger Leo de Jaeger 
nog, om aan de buurthuizen 200.000 euro extra toe te kennen. In dat jaar kregen die buurthuizen met 
z’n tienen een bedrag van 2,1 miljoen euro en afgelopen jaar en ook dit jaar doen die buurthuizen het 
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met een bedrag van 500.000 euro, nog steeds tien buurthuizen. Niet alleen in financieel opzicht een 
mooi voorbeeld, voorzitter, daar ben ik helemaal niet trots op maar vooral een illustratie van de 
kanteling van het welzijn. Een illustratie van de opkomst van het eigen kracht denken. Geen leuke 
dingen meer maar noodzakelijke dingen, zorg en welzijn houden zich nu ook bezig met mensen die 
ondersteuning nodig hebben, mensen die het niet meer alleen kunnen. Voorzitter, ik mag en wil niet 
over mijn graf heen regeren desondanks wil ik toch van deze gelegenheid gebruik maken om één, 
slechts één appel op de raad te doen. Een kleine twee jaar gelden en ik kende het document niet, 
maar hij had het daarin over het document “Roosendaal verandert Roosendaal beweegt” met drie 
visies, sociale pijler, ruimtelijke pijler, economische pijler. Dat document na één stemmenstaking in de 
raadsvergadering, ik heb het wel twee keer mee mogen maken, is bij een tweede stemronde dit 
document spijtig genoeg, ik vind dat de grootste teleurstelling van de afgelopen periode moet ik 
zeggen, voor kennisgeving aangenomen. Het is niet aangenomen, het is voor kennisgeving 
aangenomen. Onderdeel die sociale pijler die bestond uit drie woorden, slechts drie woorden, maar 
wel een essentiële trojka van de kern waar het wat mij betreft om gaat: bestaanszekerheid, meetellen 
en ontplooiing, die drie woorden ging het om en gaat het om. En voorzitter, kijkend naar de huidige 
maatschappij, ik hoor zeggen dat het lente is. Ik wist niet dat de heer Theunis die woorden zou 
gebruiken maar ik hoor zeggen dat het lente wordt. We zitten echter in een maatschappij met twee 
snelheden. Aan de ene kant de groep mensen waar het inderdaad lente voor is, waar het misschien al 
zomer voor is, de groep mensen waar het goed mee gaat of waar het geleidelijk aan weer beter mee 
gaat. Maar aan de andere kant, voorzitter, de groep mensen en het is een nieuwe groep dat een 
aantal jaren geleden, de groep mensen met een uitzichtloze situatie die geen enkel zicht heeft op 
verbetering. Binnen die groep kom je vroeger of later ook stapelingen van problemen tegen. En uit 
recente cijfers, lees de bladen en ik lees ze altijd, u citeerde dat ook, recente cijfers maken duidelijk 
dat ook al gaat het beter in dit land, dat die groep groeit. Er komen nieuwe mensen die deel gaan 
uitmaken van die groep. De financiële afhankelijkheid van mensen, de structurele tekorten waar ze 
mee te maken hebben, vanuit die uitzichtloze situatie een basis vormend een voedingsbodem 
vormend een negatieve voedingsbodem voor andere vraagstukken en daar heb je dan die stapeling. 
Voorzitter, in een beschaafd land als Nederland en in een beschaafde gemeente als Roosendaal is 
een dergelijke toenemende tweedeling wat mij betreft niet acceptabel. De focus alleen maar richten op 
de stijgende economische cijfers zou in dat kader wat mij betreft een blunder van de eerste orde zijn. 
En ik zou daarom willen benadrukken en aan u mee willen geven dat het werken aan 
bestaanszekerheid harder nodig is dan ooit tevoren. Met deze boodschap, voorzitter, rond ik af. Ik 
bedank de raad voor het vertrouwen en de steun gedurende de afgelopen acht jaar. Ik dank de 
collega’s in B & W, ik zal het dagelijkse koffiemoment, afgelopen vier jaar met Tione en Hans dat zal ik 
bijzonder missen en ook de dinsdagse B & W-vergadering, zoals u dat beschreef. Ik denk, ik dank 
vooral ook de medewerkers. Ik heb met heel vele mogen samenwerken als collega, als bestuurder en 
voorzitter, ik heb groot respect voor de verantwoordelijkheid van de medewerkers om in deze tijd van 
schaarste toch de producten te blijven leveren waar deze stad om vraagt. Waar wij om vragen, waar 
jullie om vragen, waar ik om gevraagd heb. En voorzitter, uiteraard zeer veel dank aan mijn thuisfront 
aan Karin en ik vermoed, voorzitter, dat zij mijn werk nog meer zal missen dan ik. Ik dank u. 
 

5. Sluiting 

De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde hamer ik de vergadering af. Is bij deze gesloten. 
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 28 mei 2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


