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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 23 FEBRUARI 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 26 januari 2017 en 16 februari 2017 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 8 Benoeming nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar 
 Voortgezet Onderwijs Roosendaal 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 9 Herstructureringsplan WVS-groep en ketensamenwerking 
 
7.  C-CATEGORIE 
a. 1-2017 Raadsmededeling 800-2016 Verkeersmaatregelen Leemstraat e.o. 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

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

Verbraak, wethouders. 

De dames: M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  

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

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA),  R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls 

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

(VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst),  B. Missal (SP), K.A. Raggers, E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 

Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap 

(PvdA).  

 

Afwezig: mevr. M.C.J. Frijters (VVD), mevr. Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), mevr. 

C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), dhr. H.W. Emmen (D66), dhr. M.A.K. van Heumen (SP), dhr. 

M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA),  dhr. P.R. Klaver (PvdA), dhr. A.A.M. Mol (CDA), dhr. R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst). 
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1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren het is 19.30 uur. De raadsvergadering is geopend. Ik meld af de 
leden van u raad de heer Klaver, de heer… van het PvdA, de heer Mol van het CDA, mevrouw 
Koenraad GroenLinks, mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst, de heer Niehot van de 
Roosendaalse Lijst, de heer Van Heumen van de SP. En de heer Emmen fractie D66 komt later. 
Mevrouw Van den Nieuwenhof u bent er wel. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik hoorde de naam van mijn collega René van Ginderen niet. 
 
De VOORZITTER: Nee. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Die is ook niet aanwezig bij de raad vanavond. 
 
De VOORZITTER: Goed voor de aanvulling. Ik had het niet doorgekregen. Dus ook de heer Van 
Ginderen van de fractie van het CDA afwezig vanavond. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, excuses ik had zojuist mevrouw Frijters af moeten melden. 
 
De VOORZITTER: Bij deze ook mevrouw Frijters. De rest blijft hopelijk zitten. Ja, tuurlijk de heer 
Schijvenaars is er weer op volle kracht met de heer Beesems. Genoteerd. Geweldig wij rekenen op 
een zoals altijd een constructieve bijdrage. Z’n duimpje omhoog. Goed na deze carnavaleske opening 
gaan we naar het vaststellen van de Raadsagenda. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Kunt u instemmen met de agenda zoals die, zoals die voorligt. Ja, dat vindt u 
allemaal een goed idee, dan gaan wij dat vanavond langs die lijn doen. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 26 januari 2017 en 16 februari 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van u vergadering van zowel 26 
januari jongstleden als 16 februari jongstleden. Bij de griffie zijn geen amendementen binnengekomen 
op de… stormy weather… op die besluitenlijsten. Mag ik ervan uitgaan dat u conform  bent? Dat is het 
geval.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.a, dat is een lijst van aan u raad geadresseerde brieven en kunt u 
instemmen met de wijze waarop wij met die brieven zullen omgaan? Dat vindt u allemaal geweldig. 
Dank u wel, aldus. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b, dat zijn antwoorden op vragen die door u eerder zijn gesteld, 
schriftelijk beantwoord en op een viertal als ik goed heb geïnventariseerd op een viertal antwoorden 
van de zijde van het college heeft u een nadere mondelinge vraag. Ik begin bij de fractie van de 
Nieuwe Democraten inzake de onderwijshuisvesting stand van zaken. Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de uitgebreide beantwoording en wij 
zouden hierover graag willen spreken tijdens een Commissievergadering en vragen hierbij in ieder 
geval steun van vijf andere raadsleden om dit voor de toekomst van onze jeugd, dat is een belangrijk 
onderwerp, te mogen gaan bespreken. Voor dit moment hebben wij de volgende vraag: Wat zijn de 
kapitaallasten voor de gemeente van de leegstand en wordt deze leegstand betrokken bij huisvesting 
peutergroepen bij de doordecentralisatie.  
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, dit antwoord heb ik niet zo paraat. 
 
De VOORZITTER: Dus vermeld u nog schriftelijk aan de zijde van de Nieuwe Democraten en dus de 
gemeenteraad, dus dat antwoord komt schriftelijk uw kant uit. De fractie van de SP, menselijke maat 
bij aanbesteding hulp bij huishouden plus. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Wethouder bedankt voor de beantwoording van de 
vragen, de aanbesteding wordt volgens een nieuwe procedure uitgevoerd en doet maatschappelijk 
veel stof opwaaien zoals zojuist op de Markt hebben gezien. De beantwoording van de vragen roept 
bij de SP toch nog wel wat vragen op. Met name het antwoord op vraag 6 betreffende keuzevrijheid 
van zorgaanbieder heeft de SP verbaasd en mijn vraag is dan ook kan de wethouder berichten, 
toelichten hoe de toezegging in de gemeente, of in de raadsmededeling van 22 september 2016 
waarin wordt gesteld dat de hoofdaanbieder keuzevrijheid voor de burger garandeert zich 
verantwoordt met het antwoord op de vraag gesteld door de SP of de cliënt altijd vrije keuze heeft van 
zorgaanbieder en dit antwoord, en dit beantwoord ziet met nee. Heeft de cliënt nu wel of geen 
keuzevrijheid van zorgaanbieder. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, het had handiger geweest om de tekst van de 
raadsmededeling te hanteren, want daarin stond wel degelijk dat er keuzevrijheid is. Er is natuurlijk 
een hoofdaannemer dat is eigenlijk hetgeen wat wij in vraag 6 als antwoord hadden willen geven. Er is 
een hoofdaannemer, -aanbieder, die is a priori zeg maar in dat gebied select. Maar er zijn ook 
onderaannemers en als daar en mensen die daar dus bij werken die kunnen dan ook daar 
gecontracteerd worden. Voor de rest zijn er via PGB’s zijn er ook nog escape-mogelijkheden, dus er is 
wel meer keuzevrijheid dan in het antwoord gesteld is. Dus ik snap de onrust vanwege het antwoord. 
De waarheid is iets genuanceerder. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de Nieuwe Democraten inzake… 
Pardon? 
 
Mevrouw FRIJTERS: Ik wil toch nog even aangeven, ja bedankt voor de vraag, we hebben nog wel 
wat andere vragen dus… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee. Eén vraag slechts. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Nee, ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Maar daarom… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee. Het is klaar. Ik ben op weg naar het volgende punt. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Ik neem het mee naar de… 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is uw goed, maar dat is…  
 
Mevrouw FRIJTERS: Dat is de mededeling. 
 
De VOORZITTER: Ja, fijn dat we dat weten. Fractie Nieuwe Democraten inzake de staatsrechtelijke 
vernieuwing en voor de luisteraars thuis dat is inzake de Biomineralenfabriek. Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u voor de staatsrechtelijke juiste beantwoording waaruit 
blijkt dat dit college en dit college alleen als bevoegd gezag het besluit over het al dan niet verlenen 
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over de vergunning zal nemen en de gemeenteraad ongeacht haar motie hierover niets maar dan ook 
niets heeft te zeggen. We hebben de volgende vraag: In het kader van de gewenste en toegezegde 
transparantie wat is op dit moment te vertellen over de stappen die momenteel worden gezet om te 
komen tot een second opinion?  
 
De VOORZITTER: Dat is een vraag voor de wethouder Lok vanwege de inhoud van de portefeuille. 
Wethouder? 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn in gesprek met een tweetal partijen waar de vraag is 
voorgelegd of ze voor ons behulpzaam kunnen zijn bij datgene wat ik vorige week in de raad heb 
toegezegd. Ons inzicht te kunnen geven in de procedure rondom de vergunningverlening en of alle 
relevante stukken die daarbij nodig zijn ook aanwezig zijn. Dus we zijn nu nog in gesprek en we hopen 
over niet al te lange tijd ook een aannemer te kunnen contracteren die dat voor ons gaat doen.  
 
De VOORZITTER: Tot zover. Eveneens de fractie van de Nieuwe Democraten inzake 
wegbestemming Biomineralenfabriek. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank en complimenten voor de feitelijke en daarmee gedurfde 
beantwoording van onze vragen waaruit wij begrijpen dat binnen het bestemmingsplan een 
Biomineralenfabriek mogelijk blijft en dat het college van mening is dat het “wegbestemmen” geen 
serieuze optie is. We hebben de volgende vraag. Wilt u als wethouders, als college binnenkort 
opnieuw een themabijeenkomst voorbereiden waarbij naar aanleiding van deze casus nogmaals wordt 
uitgelegd hoe planologie, bestemmingsplannen, milieuregels en ook vergunningverlening op elkaar 
inwerken. Waarbij u ook als college expliciet gaat uitleggen welke effecten besluiten van de 
gemeenteraad hebben en welke speelruimte zij overhouden.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dat zeer nuttig en wenselijk is, dat zullen wij 
graag voor u organiseren. 
 
De VOORZITTER: Waarvan akte. Dit waren de nadere mondelinge vragen. Ik ben niets vergeten. Dat 
is niet het geval? Dan is dit onderdeel 4.b afgewikkeld en gaan we naar agendapunt 4.c.  
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: De actualia inzake de actielijst en de motielijst. Bij de griffie zijn op beide lijsten 
geen vragen aangemeld. Mag ik ervan uitgaan dat u kennisneemt van de stand van zaken zoals het 
geformuleerd is in het setje actielijst-motielijst. Dat is het geval.  
 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 8 Benoeming nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar 
 Voortgezet Onderwijs Roosendaal 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.a, dat is een hamerstuk dat handelt over de benoeming van een 
nieuw lid van de raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal. Eén 
uwer een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan mag ik ervan uitgaan dat u instemt met deze 
benoeming. Dat is het geval. Aldus bij hamerslag besloten. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 9 Herstructureringsplan WVS-groep en ketensamenwerking 
De VOORZITTER: Agendapunt 6.a Herstructureringsplan WVS, werkvoorzieningsschap, -groep en 
ketensamenwerking. Daar heeft een aantal u ook ter indiening van een amendement een 
ondertekening gegeven. Vindt u het een goed idee dat ik die volgorde maar even afloop als ook 
tevens sprekers in de eerste termijn? Als dat is, dan is als eerste, dan heeft het woord de heer Yap 
van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie is door veel partijen ingegaan op het 
herstructureringsplan van de WVS-groep en de zogeheten ketensamenwerking. Er is toen door veel 
partijen ook aangegeven te komen toch met een andere zienswijze dan die door het college was 
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aangeboden. De raad is immers zelf ook verantwoordelijk voor die zienswijze. Wij hebben daarom de 
inspanningen van de Roosendaalse Lijst, het CDA, de SP, Nieuwe Democraten, GroenLinks, VLP en 
de Partij van de Arbeid zo gebundeld dat er een gewijzigde zienswijze wordt ingediend met inbegrip 
van ieders wensen. En we moeten ook u eerlijk zeggen dat we natuurlijk ook goed hebben gekeken 
wat andere gemeentes in deze regio hebben gedaan en deze zienswijze is mede ook gebaseerd op 
informatie onder meer vanuit Etten-Leur en dat sprak de indieners ook aan. Voorzitter, ik zal hem 
maar gelijk indienen, want daar staat ook gewoon in wat we willen. Amendement “Raadsvoorstel 
herstructurering WVS en zienswijze”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 23 
februari 2017 gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel herstructurering WVS-
groep en ketensamenwerking. Besluit: Beslispunt 2 te vervangen door in de zienswijze de volgende 
opmerkingen op te nemen… Voorzitter, moet ik ze allemaal voorlezen? 
 
De VOORZITTER: Nou ja, kijk weet u het zijn zes punten die ik niet één-twee-drie kan samenvatten, 
dus in uw leestempo doe ze toch allemaal maar even indienen. 
 
De heer YAP: Oké, voorzitter, dank u wel. We hebben inderdaad zeven punten geformuleerd in de 
nieuwe zienswijze: 
1: We stellen vast dat niet alle deelnemende gemeenten in gelijke mate gebruik maken van de 
diensten van het WVS. Wij doen een dringend beroep op alle 9 gemeenten om zich maximaal in te 
spannen om diensten van het WVS af te nemen. Wij verzoeken u hierover een passage op te nemen 
in het herstructureringsplan en in deze passage ook aan te geven hoe gehandeld wordt indien de 
gevraagde inspanningen door de gemeenten niet geleverd worden.  
2: We vragen nadrukkelijk aandacht voor de voorbeeldfunctie die gemeenten en andere overheden 
hebben door ook garantiebanen in het kader van de banenafspraken in te vullen.  
3: We benadrukken dat bij beoordeling of afweging van diensten of taken van WVS zoals PMC's, ook 
naar andere doelgroepen uit de Participatiewet dan diegene die nu werkzaam zijn bij WVS moet 
worden gekeken, met de vraag of deze WVS-diensten of -taken ook deze mensen 
ontwikkelingskansen kan geven voor de arbeidsmarkt en ze aan het werk kan krijgen en houden.  
4: In het concept-herstructureringsplan is aangegeven dat detachering inclusief het leerwerktraject 
maximaal 23 maanden duurt. Onze zorg is wat gebeurt er na die 23 maanden als mensen toch geen 
vast werk krijgen aangeboden maar weer worden terug verwezen naar het Werkplein. Wij vragen u 
een visie op te nemen in het herstructureringsplan waarin wordt aangegeven hoe wordt omgegaan 
met personen die na 23 maanden geen uitzicht hebben op een regulier dienstverband.  
Puntje 5: In het concept-herstructureringsplan wordt niet helder gemaakt welke inspanningen worden 
gepleegd voor de mensen die vallen onder de zogeheten C-groep. Wij willen dat het in het definitieve 
plan een verduidelijking wordt opgenomen van de aanpak ten aanzien van de mensen die vallen 
onder de C-groep. Hierbij dient ook aangegeven te worden op welke wijze gebruik gemaakt wordt van 
de expertise van de WVS-organisatie.  
Punt 6: De ambitie van het plan is om door middel van de inzet van passende leerwerktrajecten 
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, betere kansen te bieden om aan het werk te 
komen en te blijven. Wij vinden dat aan deze ambitie het beperken van de structurele financiële 
tekorten in de totale keten van werk en inkomen moet worden toegevoegd en dat deze ambitie 
uiteindelijk ook in de ketenbegroting tot uitdrukking moet komen. Wij verzoeken u in dit kader een 
governance structuur te ontwikkelen, die het werken aan één doel met één visie ondersteunt en 
daarmee de totale keten van werk en inkomen optimaal faciliteert.  
Tot slot, voorzitter, punt 7: De gemeenteraad realiseert zich dat het werk van WVS van grote sociaal-
maatschappelijke importantie is. Er wordt een grote doelgroep van mensen met beperkingen en 
afstand tot de arbeidsmarkt in ons sociale domein mee bediend. Dat vraagt veel noodzakelijke 
coaching. Aangezien de SW-Rijksbijdrage enorm is teruggeschroefd, is een tekort in de exploitatie 
onvermijdelijk. De gezamenlijke 9 gemeenten zullen zich maximaal inspannen om het budget van de 
Rijksbijdrage te vergroten. Dat terugkerende tekort neemt niet weg dat we de directie dringend 
verzoeken ernaar te streven dat inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in balans geraken. In dit licht 
vindt de raad het geen goed plan om de kosten van herstructurering ten laste van de reserves te laten 
komen. 
Namens de fracties Partij van de Arbeid, Roosendaalse Lijst, CDA, SP, Nieuwe Democraten, 
GroenLinks, VLP en D66. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 1, heet “Raadsvoorstel 
herstructurering WVS en zienswijze”, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik kijk even naar de 
Roosendaalse Lijst, ja meneer Goossens.  
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, één ketenvisie op arbeidsparticipatie. Vorig jaar stonden wij hier en 
is unaniem in onze raad en andere raden het amendement aangenomen dat vroeg om een onderzoek 
tot samengaan van het Werkplein Hart van West-Brabant, ISD Brabantse Wal en de WVS. Dit jaar 
zien we dat er veel gebeurd is, weliswaar geen samengaan. Maar wij zien wel veel samenwerken en 
dat is waar het om gaat. Eén visie op de hele keten van arbeidsparticipatie. We hoorden ook tijdens 
de themabijeenkomst deze week dat er gewerkt wordt aan één ketenbegroting, maar dat deze pas 
vanaf 2019 beschikbaar komt. Tot die tijd vinden we wel dat er al zonder schotten gewerkt moet 
worden en dat er breed gekeken moet worden naar de opgave waarvoor we staan om zoveel mogelijk 
mensen het sociale en financiële netwerk van arbeid te bieden. Bij de beoordeling van PMC’s zien we 
dus graag terug dat er ook gekeken wordt naar doelgroepen die WVS nu nog niet bedient of om te 
bezien of WVS ook ontwikkelingskansen kan geven aan deze mensen. Bij het vormgeven aan dit 
amendement willen we benadrukken dat we prettig en constructief hebben samengewerkt met de 
partijen die in de Commissie een termijn hadden. Allen met het oog voor de mensen. Voorzitter, nog 
geen ketenbegroting dus maar als het aan de Roosendaalse Lijst ligt één ketenvisie op 
arbeidsparticipatie. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Ik kijk naar de fractie van het CDA, mevrouw Van 
den Nieuwenhof. Nee, geen behoefte. Mevrouw Oudhof van de fractie van de SP? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, ook geen behoefte wij dienen dit amendement mede in dus. 
 
De VOORZITTER: De fractie van de Nieuwe Democraten? Meneer Schijvenaars, geen behoefte. 
GroenLinks? Nee, mevrouw Koenraad is afwezig. De fractie van de VLP, de heer Hertogh behoefte 
aan een termijn? Is niet het geval. De heer Harm Emmen is er niet maar wellicht de fractievoorzitter? 
 
De heer RAGGERS: Nee, geen behoefte. Wij dienen ook mede in. 
 
De VOORZITTER: Oké, kijken we nog even naar de fractie van de VVD. Ja, meneer Van den Beemt 
ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter, er is dus nog steeds een structureel financieel 
tekort bij de WVS. Ook nu is het weer raak in het amendement wordt aangegeven dat collega’s in de 
raad willen dat de financiering van de WVS niet ten laste komt van de algemene reserves omdat ze 
dat onnodig kostbaar vinden, dat betekent dat wij het met z’n allen weer aan gaan vullen. De 
gemeente draait al jaren op voor de structurele tekorten van de WVS, elk jaar weer opnieuw. En het 
lijkt de VVD noodzakelijk dat alles en iedereen vooral eens gaat kijken naar de oorzaken van die 
structurele tekorten en vooral waarom zijn er ook WVS-organisaties die dat niet hebben. De VVD is 
het niet eens, voorzitter, met het laatste beslispunt van het amendement dat de kosten voor de 
herstructurering ten laste van de reserves komen. Maar, voorzitter, aangezien wij het verder een 
enorme verbetering vinden van de zienswijze zullen wij het amendement zeker steunen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik geloof dat ik iedereen nu gehad heb in 
eerste termijn. Dan kijk ik even naar de wethouder voor een reactie op het amendement.  
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Er zijn weliswaar geen directe vragen in mijn richting 
gesteld, maar ik vind gezien het onderwerp toch wel van belang om in ieder geval namens het college 
te reageren. Het amendement is een logisch voortvloeisel uit de goede inhoudelijk discussie die we 
met elkaar in de Commissie hebben gevoerd. En een groot aantal punten die u daar aangehaald hebt 
heeft u met gezamenlijke partijen hier ingediend. De zienswijze van het college lag voor daar heeft u 
op gereageerd en wat mij goed gedaan heeft dat u unaniem ingestemd hebt met het 
herstructureringsplan weliswaar met een aantal belangrijke aandachtspunten. Voorzitter, eigenlijk 
maar één inhoudelijke opmerking over het amendement. U rept in punt 5 over de C-categorie dat zijn 
de mensen die participeren, die niet direct doorstromen naar werk. Die worden nu via het Werkplein 
bemiddeld naar participatieplekken dus niet via WVS dat is mijn enige opmerking. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Van de zijde van u raad behoefte aan een 
tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat wij gaan stemmen. Voor ligt amendement 
nummer 1. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. 
Wie is voor amendement nummer 1? Daarvoor heeft u met z’n allen ja gezegd, bij unanimiteit 
aanvaard. 
 
7.  C-CATEGORIE 
a. 1-2017 Raadsmededeling 800-2016 Verkeersmaatregelen Leemstraat e.o. 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.  Agendapunt 7 dat is een raadsmededeling inzake de 
Leemstraat. Vanuit de Commissie een tweetal verzoeken van fracties om het woord te voeren in 
eerste termijn. Ik begin met de fractie van de Nieuwe Democraten om langs die weg ook de Nieuwe 
Democraten de gelegenheid te geven om een motie in te dienen. De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Met de voorgestelde maatregelen kunnen de Nieuwe 
Democraten gedeeltelijk instemmen. Waarom toch een gedeeltelijke instemming? De veiligheid van 
het langzaam verkeer vraagt om een fietspad aan de Leemstraat en daarin wordt in deze plannen niet 
voorzien. Het stoort de Nieuwe Democraten zeer dat de portefeuillehouder met hem bekende 
laconieke benadering in de Commissievergadering weet te vertellen dat de gemeente Rucphen niet 
wil meewerken. Ons is hele andere informatie uit Rucphen ter ore gekomen. Weet de 
portefeuillehouder het verschil niet tussen geen voorstander zijn en niet mee willen werken. Wij weten 
dat een verzoek om medewerking om een fietspad te realiseren nooit, nogmaals nooit het college van 
Rucphen heeft bereikt. Waar is de stelligheid dat de portefeuillehouder uit z’n mouw schudt van het 
niet mee willen werken. Waar is het op gebaseerd. Dingen zomaar aannemen is niet de werkwijze van 
de Nieuwe Democraten en zou dus zeker ook niet de werkwijze van het college mogen zijn. Maar laat 
ik teruggaan naar de inhoud. De eerdere motie ging niet anders dan over geld vrijmaken voor de 
uitvoering van een rotonde en een fietspad. Als het college gaan uitvoering wil geven aan deze motie 
ware het goed dat de raad onomstotelijk te laten weten dat het niet doorgaat. De Nieuwe Democraten 
doen opnieuw een poging om tot uitvoering van de motie te komen. Nu worden ook andere 
verbeteringen meegenomen. Deze uitbreiding heeft natuurlijk de instemming van ons. Wij realiseren 
ons dat een 100% veiligheid nooit gegarandeerd kan worden, maar het streven van ons als overheid 
moet hier wel op gericht zijn. Inmiddels hebben wij vernomen dat de portefeuillehouder in gesprek is 
met de gemeente Rucphen. Graag vernemen wij de stand van zaken over dit onderwerp. Toch willen 
wij nu vast onze motie indienen, zodat andere fracties hierop kunnen reageren. Daarom voorzitter, zou 
ik graag de motie in willen dienen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Ik wil me graag beperken tot het dictum.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer BEESEMS: Draagt het college op voor 1 mei 2017 in overleg met de gemeente Rucphen en 
andere betrokkenen te komen met een voorstel gericht op de realisatie van een vrijliggend fietspad 
aan de Leemstraat en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Vrijliggend fietspad Leemstraat” en 
maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel, meneer Beesems. Dan ga ik naar de tweede 
fractie de Vrije Liberale Partij, de VLP. Ook ter indiening van een motie. Wie van de fractie? Meneer 
Brouwers. Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Met de begrotingsbehandeling 2016 heeft de VLP een 
amendement ingediend voor een rotonde en een vrijliggend fietspad. Met voorliggende 
raadsmededeling kan de VLP dan ook niet instemmen. Voor de verkeersveiligheid aan de Leemstraat 
zet de VLP dan ook in voor een vrijliggend fietspad. Gelet op de toekomstige ontwikkelingen van het 
Philipsterrein zal het verkeer op de Leemstraat alleen maar geïntensiveerd worden met een extra druk 
op de verkeersveiligheid van de fietsers en iedereen die zich op de Leemstraat bevindt. Slachtoffers 
dienen te allen tijden worden voorkomen. De reacties van de afgelopen dagen in de media spraken 
nou ook niet uit van een eenduidig verhaal. Ook waren de leden van de Werkgroep totaal overvallen 
na de plotse wijziging van 19 september om later ineens enkel om een verbreding van de Leemstraat 
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te gaan met als argument Rucphen wil niet meewerken. Roosendaal geeft aan Rucphen wil niet 
meewerken en Rucphen geeft aan er is nooit expliciet een verzoek ingediend. De VLP vraagt zich dan 
ook af op welke bestuurlijke wijze hierover dan ook contact is geweest met wethouders van beide 
gemeentes. De berichtgeving in de krant heeft het er de afgelopen week ook niet echt duidelijker op te 
maken. Verwarring alom en er komt niets ten gunste van de verkeersveiligheid waarin iedereen 
gediend mee moet zijn. Tevens is al bekend dat het college van Rucphen pas na 7 maart een reactie 
zal geven over de vraagstelling van het CDA uit Rucphen. Vandaar dat de VLP dan ook een motie 
indient om op het hoogste niveau in te zetten om alsnog voor een vrijliggend fietspad te gaan. Nu 
hebben we de kans en laten we het alsjeblieft in één keer goed doen dan dat we dat later weer 
moeten herstellen. Graag zou ik dan ook onze motie willen indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Draagt het college op de burgemeester op te roepen om op korte termijn een 
bestuurlijk overleg met zijn ambtsgenoot in Rucphen te hebben waarin aangegeven wordt dat vanuit 
de gemeente Roosendaal een dringend beroep wordt gedaan op de gemeente Rucphen om alsnog 
medewerking te verlenen voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de 
Leemstraat en een eerdere afgegeven standpunt van 2 december 2016 waarin wordt aangegeven dat 
zij de aanleg van een fietspad in de Leemstraat niet wenselijk achten te herzien. Twee, de 
gemeenteraad na besluit van de gemeente Rucphen hierover zo snel mogelijk te informeren en indien 
de gemeente Rucphen haar standpunt herziet de raad op korte termijn te informeren over het verdere 
tijdspad en financiële consequenties met betrekking tot het raadsbrede aangenomen amendement 
“Investeringsimpuls Leemstraat” d.d. 4 november 2015 ad 1 miljoen inclusief de aanleg van een 
vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Leemstraat.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Heroverweging vrijliggend 
fietspad noordzijde Leemstraat”, maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Een vraag aan u van 
de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Kunt u misschien uitleggen of er een reden is 
dat deze twee moties niet samen als één motie ingediend zijn, dat u niet met de Nieuwe Democraten 
heeft samengewerkt? 
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS:  [niet verstaanbaar] 
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel. Ik kijk nog even in de eerste… de heer Missal nog een vraag aan 
u. 
 
De heer MISSAL: Waarom moet dat overleg met onder de burgemeesters plaatsvinden, waarom kan 
het niet gewoon ja met een wethouder, wethouders onderling. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is altijd mogelijk, voorzitter. Alleen wij hebben de 
berichtgeving in de krant gezien. Wij dachten nou we zetten de burgemeester in om het hoogste 
niveau te schakelen. Maar als u zegt van wij tekenen mee met de motie en wij vinden dat het college 
mag of de wethouder. Voor ons is het voornaamste dat er een vrijliggend fietspad komt. 
 
De VOORZITTER: Ik heb een zeer beperkt gevulde agenda. Ik kijk, ik kijk nog even naar de heer Yap, 
wilt u nog? Nee? Oké, dan is dit even van de zijde van de eerste termijn van u raad. Even nu een 
reactie van wethouder Lok en dan gaan we daarna de tweede ronde in. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, ik zal het tempo er proberen in te houden vanavond. Voor wat de motie 
betreft van de Nieuwe Democraten verwijs ik even naar de motie van de VLP waar ik het vandaan 
heb. Meneer Brouwers heeft al keurig aangegeven dat de gemeente Rucphen een brief heeft 
geschreven waarin ze dat zegt. Dus maar ja die heeft u dan misschien niet, dat zou kunnen maar 
sommigen zijn goed voorbereid. Dus ik zou u raad willen adviseren hier niet in mee te gaan. Wat 
betreft de motie van de VLP ik ben blij dat u de suggestie doet dat ik het ook mag doen. Ik denk dat ik 
de burgemeester die niet heel veel z’n agenda heeft maar toch ook wel eens vrij wil daarmee en 
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dienst bewijs. Ik zal dat zeker doen. Ik heb overigens afgelopen week al een keer contact gehad met 
mijn ambtgenoot in Rucphen maar toen moesten de vragen die zijn gesteld nog worden beantwoord. 
Eén van die vragen is natuurlijk buitengewoon interessant want u heeft ze ook gelezen, daar komt 
misschien een echt schriftelijk antwoord wat Rucphen vindt. Dus ik stel voor nadat we de 
beantwoording van de vragen hebben gezien, die worden ons toegestuurd is afgesproken als ze door 
het college zijn om dan daarna onmiddellijk contact op te nemen met mijn ambtgenoot in Rucphen en 
te kijken hoe we, hoever we kunnen komen gezamenlijk. Dus dat overleg waar u toe oproept ja 
absoluut geen enkel probleem dat gaan we doen. En dan gaan we kijken wat daaruit komt en 
meedoen kan op verschillende manieren. In het ultieme, de ultieme wens zou misschien kunnen zijn 
dat ze ook in financiële zin meedoen. Maar dat is de ultieme wens. Als ze ook in andere zin al willen 
meedoen dan kunnen we in ieder geval verder. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Van u zijde van u raad in tweede termijn. Ik kijk even naar 
de fracties die niet eerder het woord hebben gevoerd of daaraan behoefte is. Ik inventariseer even. De 
heer Missal, de heer Aygün. Oké, nou voorlopig hou ik het daar even op en dan keer ik terug naar de 
sprekers in de eerste termijn. De heer Missal, van de fractie van de SP. 
 
De heer MISSAL: Ja, dank u, voorzitter. We hebben het hier over één van de prioriteiten uit de laatste 
Mobiliteitsagenda en wij vinden het prima dat dit knelpunt eindelijk getackeld wordt. Het is jammer dat 
een veilig fietspad erg problematisch en dus duur zal komen te staan. Daarbij moet ik even vaststellen 
dat één van de problemen die het college genoemd heeft namelijk de uitritten van bedrijven dat dat 
toch blijkbaar meevalt, want er zijn veel bedrijven die daar geen probleem mee hebben. Sterker nog 
die voor zo’n fietspad zijn. Maar goed dat wordt te duur en valt niet binnen het beoogde budget. Wat 
mij wel opvalt is dat er een rotonde nodig schijnt te zijn de aansluiting met de A58 en die kost 450.000 
euro. Dan vraag ik me af wat brengt meer veiligheid met zich mee een fietspad of een dergelijke 
rotonde. Voor mij is de vraag of dat überhaupt nodig is, het duurste onderdeel uit het hele plan. En 
verder heb ik nog een aantal vragen. Wat is het tijdspad voor de verbreding, want mocht er wel 
mogelijkheid zijn voor een fietspad dan lijkt het toch wel handig om het samen, die verbreding samen 
met de aanleg van het fietspad te laten plaatsvinden. Ook om de overlast voor de bedrijven en de 
bewoners te beperken. En nog een vraagje wie zal er verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van 
het fietspad mocht er het komen. Het ligt toch op het grondgebied van Rucphen, wordt dan Rucphen 
verantwoordelijk voor het onderhoud? En nog een vraag of alle mogelijkheden voor de cofinanciering 
al onderzocht zijn. Ik neem haast aan van wel. Rucphen wordt onderzocht of zij mee willen doen ook 
financieel. Verder subsidies ik neem aan dat dat ook helemaal onderzocht is, maar het is mij niet 
100% duidelijk. Zover de vragen. En dan over de moties. De motie van de Nieuwe Democraten vinden 
we nog even een brug te ver, zeker gezien het feit dat een aantal vragen nog onderweg zijn zowel in 
Rucphen als ook hier beide door het CDA gesteld. De motie van de VLP vinden wij helemaal oké en 
gaan wij steunen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ik ga naar de heer Aygün van de fractie van het CDA. 
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, veiligheid, bereikbaarheid en toepasbaarheid zijn 
belangrijke termen binnen dit dossier. Veiligheid, ik denk net als iedere partij binnen de gemeenteraad 
veiligheid, ook de CDA-fractie vindt dat erg belangrijk. Bereikbaarheid is een ander belangrijk punt in 
het dossier. Bereikbaarheid van de bedrijven maar ook van de woningen in het gebied is wat ons 
betreft goed geregeld. Alleen bereikbaarheid van de fietsers via Leemstraat is wat minder. Als het gaat 
om de bereikbaarheid tussen de gemeente Roosendaal en de gemeente Rucphen, dus ook naar 
Zegge voor fietsers vanuit Leemstraat kan dat verbeterd worden. Echter vinden wij dat er nog altijd 
een veiliger alternatief voorhanden is via de Bredaseweg. Deze route langs de A58 is wat ons betreft 
aan te bevelen aan de fietsers. Voorzitter, dan het laatste punt, toepasbaarheid. Hiermee bedoelen we 
eigenlijk de uitvoerbaarheid van een vrijliggend fietspad zoals ook wordt gevraagd in één van de 
moties. Dit lijkt ook de meest haalbare volgens de fietsersbond. Het verbeteren van de 
verkeersveiligheid van fietsers aan de Leemstraat is niet alleen een aangelegenheid van de gemeente 
Roosendaal maar ook van de gemeente Rucphen. Vandaar ook dat we eigenlijk ook het eerste bullet 
van het dictum kunnen ondersteunen van de motie van de VLP. Echter er wordt wel gebagatelliseerd 
als het gaat over de uitvoerbaarheid van een vrijliggend fietspad in de Leemstraat. Er zijn 
belemmeringen. Eén van de belemmeringen is dat we in contact moeten gaan met de gemeente 
Rucphen. Een andere belangrijke belemmering wat is betreft is eigenlijk de beschikbare en 
noodzakelijke ruimte die je in de Leemstraat moet hebben. Wij denken dat daar wel hier en daar wat 
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problemen veroorzaakt kunnen worden. Zoals eerder ook vermeld wij vinden dat er ook een goed 
alternatief is om de gemeente Rucphen te bereiken via de A58, langs de A58.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Ik kijk even naar de sprekers in eerste termijn voor 
een eventuele tweede termijn. Meneer Beesems? Ja, ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik weet niet of ik het helemaal goed gegrepen heb, maar 
was het college voornemens om de motie over te nemen, dan zijn we gauw klaar. Het ligt er ook aan 
welke motie dan natuurlijk. De Nieuwe Democraten vinden het niet belangrijk van wie de motie komt 
als het gaat om de veiligheid en als de veiligheid er maar mee gediend is. De motie van de VLP en de 
PvdA is niet gericht op de realisatie maar op het gaan praten over mogelijkheden. Jammer, we vinden 
dat het wat sterker weggezet moet worden. Ik weet niet of het dictum nog aangepast wordt van de 
motie van de VLP als het gaat over de inzet van de burgemeester, dan wel college, dan wel 
collegeleden. Wij wachten het graag nog even af. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Ik kijk vervolgens naar de heer Brouwers van de 
fractie van de VLP. Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Even een korte reactie op de Nieuwe Democraten. 
Wij vinden ons voorstel juist wel realistisch. Wij zoeken juist de mogelijkheden om te kijken tot waar 
we kunnen gaan, wat er financieel mogelijk is, wat is er subsidie mogelijk, wil de gemeente Rucphen 
eventueel bijdragen en wat zou het ons nog aanvullend kunnen kosten. Dus die mogelijkheden willen 
wij allemaal eerst in beeld hebben voordat we daar echt ook verder mee kunnen. Daarentegen zijn wij 
absoluut voor een veiliger fietspad. Voorzitter, wat de motie betreft wij willen deze aanpassen om te 
wijzigen naar “de wethouder op te roepen om op korte termijn een bestuurlijk overleg zijn collega in 
Rucphen te hebben”. 
 
De VOORZITTER: Ja, even de gewijzigde motie nummer 2, want daar hebben we het dan formeel 
over in het dictum nummer 1 waar staat “burgemeester” wordt veranderd in het woord “wethouder” en 
dan zou op zich zelf het woord ambtgenoot kunnen blijven staan, want ook wethouders hebben 
ambtgenoten. Toch meneer Lok? Absoluut. Dan wordt het woordje “burgemeester” veranderd in 
“wethouder”. De heer Missal? 
 
De heer MISSAL: Ja, dank u voorzitter. Wat vindt de VLP een prioriteit hebben een vrijliggend fietspad 
of de rotonde aansluiting A58 Onze Lieve Vrouwestraat.  
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter, zoals ik weet tijdens de begrotingsbehandeling hebben 
wij ingezet voor een rotonde en een vrijliggend fietspad. Dus voor ons is dat beide de prioriteit. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Niemand meer van de zijde van u raad. Kijk nog even naar de 
wethouder. Ga uw gang. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. De cofinanciering waar meneer Brouwers het ook over heeft, 
maar ook meneer Missal van de SP wordt natuurlijk nader onderzocht. Dat hangt er vanaf want het is 
nu enkel nog ik zal maar zeggen, door een ingenieursbureau in kaart gebracht. Nu moet je het nog tot 
in detail gaan doen en goed “aanbestedingsklaar” maken en dan komt er vast een buitengewoon mooi 
getal uit gaan we vanuit. Als de eigenaren, nee als de ondernemers die langs de Leemstraat zitten het 
ook belangrijk vinden, maar dat heb ik volgens mij ook bij de Commissie al gezegd, dan neem ik aan 
dat er ook een vriendelijke prijs komt voor de te verwerven grond. Want het is namelijk alles wat we 
moeten doen is niet op ons grondgebied maar wel voor een en ook niet op, wel op ons grondgebied 
maar niet de grond is niet ons eigendom. Dat geldt overigens ook aan de kant van Rucphen, maar 
goed dat gaan we wel zien laten we niet helemaal vooruitlopen. Ik heb daar goede hoop op dat dat 
dan zou moeten kunnen lukken. Een rotonde ja die is nodig dit meneer Brouwers zei het al die stond 
ook aanvankelijk al en ook die zorgt voor een enorm stuk veiligheid op die plek, want u moet zich niet 
vergissen daar rijden hele grote vrachtauto’s en ook mensen die gewoon in Zegge wonen dus dat is 
buitengewoon noodzakelijk dat die daar ook komt. De beschikbare ruimte meneer Aygün, ja, ja en 
nee. Er is wel ruimte maar die is niet altijd van ons nog maar het bureau de Antea-groep heeft 
natuurlijk ook wel gekeken en natuurlijk heb je grond van de ondernemers nodig en een stukje grond 
van een landbouwer, want naar de rijks zit grasland. Mevrouw Van Engelen, mevrouw Engelen die 
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ziet natuurlijk van de hele voortuin af want die woont daar ook, dus dat komt goed. Dus daar is op zich 
ruimte maar we moeten wel de gronden nog gaan verwerven. Dus het absoluut toepasbaar. De 
Nieuwe Democraten u heeft het niet helemaal goed begrepen over uw motie, want die heb ik als het 
min of meer, nou niet min of meer, heel helder ontraden om de simpele reden dat ik die van de VLP 
helderder, realistischer vindt. Ik ben blij en de burgemeester volgens mij ook dat u dat heeft veranderd 
in de wethouder. En nogmaals wat ik in de eerste termijn al heb aangegeven zodra de schriftelijke 
vragen die in Rucphen zijn beantwoord, dat geeft al een deel van het verhaal, van de antwoorden ga 
ik daarna onmiddellijk in gesprek met mijn collega. En dan gaan we wel zien, nogmaals in financiële 
zin is mooi en zo niet dan moet het in ieder geval in bestuurlijke zin wel kunnen plaatsvinden en dat 
lijkt mij eerlijk gezegd niet het grootste probleem. Maar goed ze moeten, er moet wel iets van een 
standpunt draaien, draaien, aanpassen laat ik het vriendelijker formuleren. Ik denk dat ik iedereen heb 
gehad, voorzitter. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan zijn wij door de twee termijnen heen en dat betekent 
dat we gaan, dat we gaan besluiten. Ik breng eerst in stemming motie nummer 1. Wil één uwer 
daarover een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 1? 
Meneer Beesems toch een stemverklaring? Ja? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten zullen voor het amende.. of voor 
de regeling stemmen, voor het raadsvoorstel. Wij vinden het jammer dat niet daadwerkelijk en 
rechtstreeks geopteerd wordt voor werkelijke uitvoering van een vrijliggend fietspad. Wij zullen 
natuurlijk de veiligheid in acht nemen en onze stemmen, stemming daarop aanpassen. 
 
De VOORZITTER: Oké, anderen nog van u raad op motie nummer 1? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor motie nummer 1? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe 
Democraten. De motie is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer, gewijzigde motie nummer 2. Eén uwer een stemverklaring vooraf? 
Niemand? Wij gaan stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie nummer 2? Daarvoor hebben gestemd 
alle fracties. Daarmee is de motie bij unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Ik moet nog even een omissie rechtzetten. Toen wij over het amendement 
“Herstructurering WVS” stemden, dat was bij unanimiteit maar daarmee moeten we nog wel stemmen 
over het geamendeerde moedervoorstel. Dat ben ik in de euforie helemaal vergeten. Maar moeten we 
nog wel even doen. Dus ik vraag u nog bent u ook met z’n allen voor het geamendeerde 
herstructureringsplan WVS-groep en ketensamenwerking. Zo ja dan de handjes in de lucht.  Dat is het 
geval. Bij unanimiteit besloten.  
  
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde sluit ik de raadsvergadering en kunnen we pak hem 
beet met een minuut of 10 beginnen met de raadscommissievergadering.  
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 20.15 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
9 maart 2017. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


