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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2014 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    d.d. 2 juli 2014 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
5. A-categorie 
a. Raadsvoorstel (her)benoeming leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
 vervangingsschema 
b. Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding biovergistingsinstallatie 
     Luienhoekweg 3 te Moerstraten 
c. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Kalsdonk 
d. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Wouwse Plantage 
e. Raadsvoorstel Reglementen van orde werkwijze gemeenteraad Roosendaal 
f. Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 
g. Raadsvoorstel Begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare 
 Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) 
 
6. B-categorie 
a. Raadsvoorstel evaluatie Diftar 
b. Raadsvoorstel jaarstukken 2013 en pro-forma begroting 2015 WSV-groep 
 
7. C-categorie 
a. 22B-2014 Privatisering van Zwembad De Stok 
b. 31B-2014 Vaststellen nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 
c. 37O-2014 Informeren over de Wmo-voorziening Hulp bij de huishouding 2015 
     
8. Sluiting 

 

Aanwezig: 

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

Griffier: mevrouw E.M.J. van Straaten-Noyons; 

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

Lok, wethouders. 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA) M.C.J. Frijters 
(VVD), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 
(SP).  
De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), 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), C.J. Gabriëls 
(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), 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. 
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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: M.A.K. van Heumen (SP). 
 
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur ik open hiermee de raadsvergadering en heet u 

allen van harte welkom. In het kader van de afmeldingen meld ik vanavond afwezig de heer Van Heumen 

van de fractie van de SP en voor het overige bent u compleet. Dan gaan wij toe naar het vragenhalfuurtje. 

We hebben er twee en die zijn beide te beantwoorden door wethouder Theunis. Het ene handelt over de 

bewegwijzering voetbalmuseum en het andere over het Essentgebouw. De wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst de beantwoording van de vragen van de SP over 

de bewegwijzering van de voetbal Experience. Laat ik daarover eerst even dit kwijt, dat wij van onze kant 

vanaf het eerste prille begin en misschien zelfs daarvoor al betrokken zijn geweest bij het initiatief  

totstandkoming van de voetbal Experience. En die betrokkenheid en ondersteuning die duurt voort tot de 

dag van vandaag en waarschijnlijk ook de dag van morgen, laat dat helder zijn. Als het gaat over de 

wegbewijzering, wel één ding ik heb ook gezegd en benadrukt ook, onze rol is faciliteren, ondersteunen 

niet meer dan dat. Wij zijn geen ondernemers, is een ondernemer die, dat is goed voor Roosendaal dit 

initiatief heeft genomen, daar is hij ook ondernemer voor, daar heeft hij ook verstand van en dat behoort 

ook bij zijn hele marktstrategie in hoeverre hij dat concept in de markt zet. Nogmaals daar helpen wij 

ondersteunend. Het is absoluut niet aan ons om ons initiatieven te nemen voor bewegwijzering, dat ligt bij 

hem, laat dat heel duidelijk zijn. Dat is ook besproken met hem die mogelijkheden, nogmaals het is aan 

die ondernemer om te kijken, dat doet hij ook in hoeverre bewegwijzering of hij dat nuttig vindt, of hij dat 

noodzakelijk vindt in welke vorm dat horen wij graag van hem. Wij zijn gewoon in gesprek maar nogmaals 

dat ligt bij hem. Ik moet wel effe kwijt dat hij onaangenaam verrast, dat wil ik ook mede namens hem wel 

kwijt, over de toch vrij negatieve berichtgeving om de bewegwijzering want hij heeft aangekondigd dat 

verstoorde toch een beetje het mooie feestje wat morgenavond moet plaatsvinden, maar dat terzijde.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Van Poppel. Voldoende beantwoord op dit 

moment? Dat is het geval. Dan gaan we naar het Essentgebouw. 

 

De heer THEUNIS: Voorzitter, de vragen van de Nieuwe Democraten betreffende de toekomst of de 

plannen rond het Essentgebouw, daar kan ik heel kort in zijn. Zijn die plannen er? Nee, die zijn er niet in 

zoverre dat volgens de thans nog vigerende grondexploitatie waarin de marktpartijen een rol zouden 

spelen is opgenomen de sloop van het Essentgebouw ten behoeve van woningbouw dat is helder. Maar 

nu uiteraard dat de samenwerkingsovereenkomst ontbonden is en wij zoals afgesproken ook begin 2015 

aan u raad voor moeten leggen een nieuw plan, een hernieuwd plan over Stadsoevers en zeker ook van 

Zuid, daarin zullen dan eventueel de plannen rond het Essentgebouw worden meegenomen. Dat gebeurt 

uiteraard in de vorm van scenario’s met de raad dus ook vooraf afgesproken dat dat allemaal in 

samenwerking met de raad aan de voorkant met de raad zal plaatsvinden. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Beesems nog een aanvullende vraag? Voldoende zo? Akkoord. 

Dank u wel, wethouder Theunis. 

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 2 dat is het vaststellen van de agenda. Eén uwer 
een opmerking daarover? De heer Van der Aa? 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Wij zouden agendapunt 6.a als A-stuk willen nemen, 
dat is over Diftar. 
 
De VOORZITTER: 6.a daarvan zegt u dat wordt een hamerstuk. Ja, dat is uw voorstel. Ja, akkoord. 
Dan ga ik uw raad… Ja, de rest, ik check het voor de zekerheid even. De rest was al akkoord met de 
B. Ja, maar wat is nu de, de consequentie? Dus het blijft gewoon zo staan, ja. Ja, ja u dacht ik probeer 
het nog even. Ja, ja oké. Oké. De heer Matthijssen, dacht ik voor de raadsagenda. 
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De heer MATTHIJSSEN: Nou ja, er werd een A-stuk geopperd bij Diftar, ik wil alleen maar aangeven 
dat het voor ons een B-stuk bleef, maar als het al uit de wereld is is dat klaar.  
 
De VOORZITTER: Precies, we gaan het gewoon bespreken dat is, dat is de opvatting van de, althans 
de meerderheid van u raad dus dat blijft zo staan. Anderen nog van u raad over de agenda? 
Niemand? Dan hebben we de agenda vastgesteld zoals die bij u op tafel voorligt.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
d.d. 2 juli 2014 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van de 
vergaderingen van u raad van 2 juli en 4 september jongstleden. Vanuit het voorzitterschap wijs ik u 
op een wijziging in de conceptbesluitenlijst van 2 juli 2014, onder pagina of op pagina 5 onder 
amendement 6 daar is abusievelijk toegevoegd aan de voorstemmers de fractie van GroenLinks.  
GroenLinks staat tevens bij de fractie die het amendement verworpen, daar staat GroenLinks ook dus 
gelieve GroenLinks te schrappen daar waar het gaat over het stemmen voor en de Partij van de 
Arbeid wordt toegevoegd bij de voorstemmers. Dus dat worden dan de SP, VVD, Nieuwe Democraten 
en de Partij van de Arbeid, doet aan de stemverhoudingen niet af ook niet aan de aantallen stemmen 
maar het is abusievelijk dubbel dan wel de fractie van de Partij van de Arbeid weggelaten. Dus met 
die, met dat herstel stel ik voor om de beide besluitenlijsten van 2 juli en 4 september vast te stellen. 
Dat is het geval? Dat is het geval. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
De VOORZITTER: Dan de lijst van ingekomen stukken en mededelingen. Kunt u instemmen met de 
afhandeling daarvan zoals is voorgesteld? Dat is het geval. Aldus. 
 
5. A-categorie 
a. Raadsvoorstel (her)benoeming leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
 vervangingsschema 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de hamerstukken agendapunt 5, 5.a. de benoeming en 
vervanging leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2014. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf? Niemand? Aldus vastgesteld. 
 
b. Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding biovergistingsinstallatie 
     Luienhoekweg 3 te Moerstraten 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b verklaring van geen bedenkingen t.b.v. uitbreiding Biomoer? Eén 
uwer behoefte aan een stemverklaring? Mevrouw Koenraad? Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. In de Commissie Omgeving in het voorjaar van 
2013 waar de voorlopige verklaring van geen bedenkingen werd besproken heeft GroenLinks toen 
nog in de persoon van de heer Van Osch haar inhoudelijke bezwaren uitgebreid naar voren gebracht. 
Een voorlopige verklaring is toen desondanks door de meerderheid van de raad afgegeven en 
GroenLinks heeft toen tegen gestemd. Nu ligt de definitieve verklaring voor. Inhoudelijk waren er geen 
nieuwe zaken die om een nieuwe bespreking in de Commissie vroegen en daarom hebben wij dit 
onderwerp ook niet geagendeerd. Onze inhoudelijke bezwaren zijn echter niet veranderd. We hebben 
nog steeds vooral vraagtekens bij de subsidieafhankelijkheid van het project en of het project 
vanwege de schaalgrootte niet eerder op een industrieterrein thuishoort en nog een aantal andere 
punten die in de Commissie destijds aan bod gekomen zijn. Ook tegen de definitieve verklaring van 
geen bedenkingen ten behoeve van Biomoer wordt GroenLinks daarom geacht tegen gestemd te 
hebben. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Missal van de fractie van de SP. 
 
De heer MISSAL: Dank u wel, voorzitter. De SP vindt de co-vergisting van Biomoer een mooi initiatief, 
alleen de locatie is niet zo geschikt. Enerzijds is het een biochemische installatie met alle gevaren van 
dien, bovendien maakt de schaalgrootte omvangrijke transporten noodzakelijk die overlast en zelfs 
gevaar kunnen opleveren en dat op wegen die hiervoor niet bedoeld of gemaakt zijn. Tenslotte zijn we 
er niet gerust op dat dit de laatste uitbreiding van deze installatie zal zijn. De SP wordt geacht tegen 
gestemd te hebben. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand dan met de tegenstemmen van 
GroenLinks en de fractie van de SP is het voorstel bij hamerslag aanvaard. 
 
c. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Kalsdonk 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c, vaststelling bestemmingsplan Kalsdonk. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring? Niemand? Aldus vastgesteld. 
 
d. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Wouwse Plantage 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.d, vaststelling bestemmingsplan Wouwse Plantage. Ook hiervoor 
één uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Aldus besloten. 
 
e. Raadsvoorstel Reglementen van orde werkwijze gemeenteraad Roosendaal 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.e, handelend over reglementen gemeenteraad 2014. Wil iemand 
daar nog iets over zeggen? De heer… sorry? De heer Heeren? Ja? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. De VLP vindt het niet opportuun dat de wethouder een 
beschermde spreektijd krijgt in de Commissie en zodoende wordt de VLP geacht tegen gestemd te 
hebben. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad. Niemand? Mag ik dan zo opvatten dat u 
geacht wordt tegen te stemmen op dit specifieke punt? Voor de overige reglementen is het conform 
maar op dit specifieke punt, dat is een juiste weergave. 
 
De heer HEEREN : Ja. 
 
De VOORZITTER: Oké dank u, met een tegenstem van de VLP zijn de reglementen gemeenteraad 
2014 aanvaard. 
 
f. Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.f, preventie- en handhavingsplan alcohol. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring vooraf? Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. De SP vindt het belangrijk dat het aantal minderjarige 
jongeren dat alcohol nuttigt tijdens het uitgaan wordt teruggedrongen. Alcohol kan meer kapotmaken 
dan je lief is en zeker op jonge leeftijd kan het gebruik van alcohol drastisch effect hebben op de latere 
kwaliteit van leven. De SP zal dan ook voor dit raadsvoorstel stemmen met die kanttekening dat de SP 
niets ziet in het inzetten van jongeren om tijdens het uitgaan toezicht te houden op het gebruik van 
alcohol door minderjarigen. De SP is van mening dat deze toezichthoudende functie prima door een 
buitengewoon opsporingsambtenaar uitgevoerd kan worden en vindt dat het inzetten van 
onherkenbare jonge controleurs niet ten goede komt aan het in harmonie en in een ontspannen sfeer 
uitgaan van Roosendaalse jongeren.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan is het voorstel bij hamerslag 
aanvaard. 
 
g. Raadsvoorstel Begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare 
 Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.g, begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare 
Gezondheidszorg West-Brabant. Daarover nog het woord gewenst door één uwer? Niemand? Aldus 
aanvaard. Dan zijn wij door de hamerstukken agendapunt 5 heen. 
 
6. B-categorie 
a. Raadsvoorstel evaluatie Diftar 
De VOORZITTER: Gaan wij naar agendapunt 6 inzake de evaluatie Diftar. Ik inventariseer even wie 
van u in eerste termijn het woord wenst. Ik kom voorlopig aan een viertal sprekers en ik merk wel of 
daar nog anderen van u raad bij willen komen in eerste termijn. Ik begin bij mevrouw Koenraad van de 
fractie van GroenLinks. 
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Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. In de agenda staat aangekondigd motie. Het is een 
amendement geworden vooral ook omdat in de vorige raad twee moties van ons amendement 
moesten worden staande de vergadering, daarom heeft GroenLinks ervoor gekozen nu bij voorbaat 
een amendement te maken in de hoop dat het dan nu weer geen motie hoeft te worden. Het 
amendement is gevolg van de discussie in de Commissie Omgeving. Kinderen in de basisschool 
leeftijd zijn degenen die in onze ambitie van het structureel en definitief terugbrengen van het restafval 
een hele essentiële rol gaan spelen en spelen. Zij zijn degenen die in 2030 hun zelfstandig 
huishouden voeren en misschien zelf kinderen gaan opvoeden en in ieder geval hun maatschappelijke 
rol gaan spelen. Op dit moment in deze tijd kunnen zij hun ouders uitleggen hoe het zit met de 
afvalscheiding. Beter dan schriftelijke communicatie in heel veel verschillende talen kunnen zij hun 
ouders in hun eigen taal duidelijk maken wat waarbij moet, wat in welke container, wat waar 
ingeleverd moet worden, waar moet het hondenhaar, het frietvet, de bak batterijen en dergelijke. 
Kinderen onthouden dat ook, jong geleerd oud gedaan. Kinderen kunnen op deze leeftijd ook heel 
goed die bewustzijnsomslag maken en kunnen ook doorgeven dat een secundaire economie waar we 
uiteindelijk dus op uit willen komen een reële mogelijkheid is als we daar samen aan werken. Dan 
moet er wel een niet al te vrijblijvend educatief programma zijn. En dat programma wat dan ook 
structureel is moet ook een aantal jaren draaien. En natuurlijk gebeurt er ook al het één en ander in 
het MEC, we hebben daar ook post van gekregen van de wethouder, maar GroenLinks vindt dat we 
de kans nu niet moeten laten lopen om meer en structureler te investeren in de kennis en de 
bewustwording van deze leeftijdsgroep over dit onderwerp. Vandaar dat ik dit amendement nu wil 
gaan indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Het amendement heet “Duurzaamheidsprogramma in het lokale primair 
onderwijs”. En het stelt voor een beslispunt 8 toe te voegen met de volgende tekst: In overleg met de 
besturen van de scholen voor primair onderwijs in de gemeente Roosendaal een plan van aanpak te 
maken en uit te voeren gericht op een lokaal duurzaamheidsprogramma voor leerlingen van de 
basisscholen met als belangrijk onderdeel educatie over afval en afvalscheiding. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 heet “Duurzaamheidsprogramma in het 
lokale primair onderwijs”, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En op dit punt heeft de heer Yap 
een vraag aan mevrouw Koenraad. 
 
De heer YAP: Voorzitter, korte vraag aan mevrouw Koenraad. Hoe kijkt het primair onderwijs er zelf 
tegen aan? Is dat al bij u bekend of wacht u eerst het overleg af wat u opdraagt in de motie. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nee ik weet op dit moment niet hoe het primair onderwijs daar 
tegenover staat, maar er staat ook niet voor niets in overleg met de besturen, want we weten ook 
allemaal dat er behoorlijk wat op het onderwijs afkomt en je moet niet één of ander programma gaan 
bedenken wat enorm veel uren gaat vergen. En misschien moet er inderdaad ook wat FTE bij 
bijvoorbeeld van buiten af om, dus het is wel degelijk de bedoeling om rekening te houden met de 
draagkracht van de scholen.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel mevrouw Koenraad. Ik ga naar de heer Heeren van de fractie van 
de VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Ja, de VLP heeft twee moties voorbereid daar kom in zo 
meteen op terug. Diftar de bedoeling is de vervuiler betaalt en een nevendoelstelling was het 
terugdringen van het illegaal bedrijfsafval storten op de passen van particulieren. Nou daar hebben we 
in de evaluatie informatie van kunnen zien. We hebben uit kunnen rekenen dat dat laatste onderwerp 
eigenlijk wel meevalt, slechts 1 of 2 procent van het afval, het restafval wat gestort werd is inderdaad 
terug te herleiden tot dat bedrijfsafval, dus ja die doelstelling vonden wij wat overdreven. Neemt niet 
weg dat het scheiden van het afval in het kader van het milieu wel belangrijk is en goed dat dat, dat 
daar aandacht aan besteed wordt. We kunnen zelfs zeggen dat er dusdanig goed aandacht besteed 
wordt door de Roosendalers dat we boven de norm die we onszelf gesteld hebben van 65% uitkomen. 
Dat is op zich een goed iets, zij het niet dat er nog een ondernemer Attero heet en die wil graag onze 
restafval opnemen. En als we niet genoeg aanleveren krijgen wij daar nog een boete voor. Daar gaf 
de wethouder in de Commissievergadering aan dat daar nog anderhalf miljoen voor gereserveerd was 
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in een reservepotje van 3 miljoen. En uit de krant kunnen we lezen dat daar de burger niet de dupe 
van zou zijn. Nou, daar delen we een iets andere mening omdat het een gesloten financieel circuit is, 
de afvalverwerking is dat ook geld dat de burger van te voren opgehoest heeft, dus daar denken wij 
iets genuanceerder over dan dat de wethouder in de krant heeft gezet. Weet ik uiteraard niet of dat 
aan de wethouder ligt of dat het aan de krant ligt dat laat ik even in het midden. En er zijn natuurlijk 
ook een aantal goede dingen gebeurd met het geheel. We hebben 7 mei hebben we antwoorden of 
vragen gesteld aan het college in verband met het verplicht overnemen bij een verhuizing, dus degene 
die een huis bezit die bepaalt in feite wat voor container die krijgt. Je gaat verhuizen en dan word je 
verplicht die zaak over te nemen. Nou, daar hebben we in de evaluatie gezien dat daar een keurige 
aanpassing in komt, zijn wij zeer tevreden over. Dan de moties, we hebben twee moties in 
voorbereiding. De eerste gaat om de kroonringen, wat we geconstateerd hebben dat er zeker in het 
begin erg veel plasticzakken wegwaaiden. Daar is een prima oplossing voor. In de zomermaanden 
heeft het wel meegevallen met het wegwaaien, zo stond ook in de evaluatie. Wij zijn echter van 
mening dat met de herfst op komst de herfststormen daarbij, als we niet uitkijken de zakken weer 
vrolijk in het rond tieren. We hebben wat uitzoekwerk gedaan om te kijken hoe die kroonringen er, 
eruit zien en wat de kosten daarvan moeten zijn. Er zit nogal wat verschil tussen de aanschaf door de 
gemeente, want dan zouden ze als ze per 100 besteld worden uitkomen op 9,75 exclusief BTW. Op 
het moment dat een particulier die aan zou schaffen komt hij al gauw op 22, 23 euro, dat in het kader 
van BTW en voornamelijk ook een grote post zijn de verzendkosten. We willen niet iedereen of heel 
Roosendaal volhangen met die kroonringen, maar we hebben daar een motie voor. En die luidt als 
volgt: “Motie beschikbaar stellen kroonringen”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering 
bijeen op 24 september 2014. Gehoord de raadsbeslagingen over het voorstel evaluatie Diftar. 
Constaterende dat de herozakken aangeboden worden door deze aan straat te zetten en de 
herozakken windgevoelig zijn. Overwegende dat dat standaardisatie in kroonringen in Roosendaal 
wenselijk is. Van mening zijnde dat kroonringen een passende oplossing is ter voorkoming van het 
wegwaaien van lichte herozakken op windgevoelige plekken. En wij vragen, besluit, het college op te 
dragen kroonringen beschikbaar te stellen voor die huishoudens die hier om vragen. En gaat over tot 
de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Beschikbaar stellen kroonringen”. 
 
De heer HEEREN: Het andere punt waar wij nog een motie voor in willen dienen heeft betrekking op 
verenigingen en stichtingen. Er zijn een aantal verenigingen en stichtingen in Roosendaal die het, de 
voordeur gezamenlijk delen met andere verenigingen. Een voorbeeld daarvan is de 
schietaccommodatie aan de Zundertseweg daar zitten drie handboogschutterijen. En wat je daar krijgt 
is dat Oude Doelen die organiseert Nederlands Kampioenschappen die hebben daar afval voor. Die 
gebruiken inderdaad de tikken die ze op de pas hebben. En de andere verenigingen hebben dus 
eigenlijk geen mogelijkheid om hun afval af te voeren op het moment dat zij zelf een activiteit daarin 
voeren. Ander voorbeeld daarvan is het gebouw van Cabot waar vier carnavalsverenigingen en een 
stichting samen onder verhuisd zijn en die alle, na de carnaval met het afbreken van hun wagens wel 
behoefte hebben om toch wel iets van afval weg te brengen. Vandaag inderdaad een motie om deze 
organisaties tegemoet te komen. Wij willen niet elke stichting zomaar roekeloos passen geven maar 
alleen die verenigingen die een voordeur delen en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel om 
het wel enigszins in de perken te houden. De motie luidt als volgt: “Motie Saverpassen voor elke 
stichting en vereniging”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 24 september 
2014 gehoord de raadsbeslagingen over het voorstel evaluatie Diftar. Constaterende dat een aantal 
gebouwen in Roosendaal huisvesting bieden aan meerdere stichtingen en/of verenigingen. Saver-
passen uitgegeven worden per huisadres. Overwegende dat elke stichting of vereniging zelf 
verantwoordelijk is voor zijn afvalstromen van mening zijnde dat elke stichting of vereniging 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over een eigen Saverpas moet kunnen beschikken. En 
het besluit: Het college op de dragen Saverpassen beschikbaar te stellen aan stichtingen en/of 
verenigingen die gebouwen in gezamenlijk gebruik hebben. En gaat over tot de orde van de 
vergadering.  
 
De VOORZITTER: Deze…. 
 
De heer HEEREN: Wij gaan er als vereniging, of als VLP van uit dat dit ongeveer 10 tot 15 passen 
extra zal kosten. 
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De VOORZITTER: Ja. Deze, deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Saverpas voor elke stichting 
en vereniging”. En de heer Van der Aa heeft een vraag over deze motie, denk ik. 
 
De heer VAN DER AA: Ik heb even een kleine vraag van die stichtingen betalen die ook 
afvalstoffenheffing. 
 
De heer HEEREN: De afvalstoffenheffing zit inderdaad in hetzelfde als de Saverpassen, die betalen 
dus per pand, ga ik even van uit dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik zie de wethouder nee 
schudden dus ik ga uit van niet. Ja, nee maar ik zeg tegen hem ik ga er van uit van niet. Ja, maar ik 
mag wel even spieken… 
 
De VOORZITTER: Ja, kijk daarmee uit. Heeft niks gedaan en straks dan krijgt hij weer van alles de 
schuld. Goed. Dank u wel meneer Heeren voor uw eerste termijn. Dan ga ik naar de heer Mol van de 
fractie van het CDA.  
 
De heer MOL: Voorzitter, het CDA is blij met de ontwikkelingen wat betreft afvalinzameling. We maken 
echt stappen vooruit in Roosendaal en wij beluisteren steeds vaker, dat moet andere mensen ook 
overkomen, dat onze inwoners de voordelen van het Diftarsysteem gaan begrijpen en waarderen. Wat 
ons betreft is er echter nog wel heel veel mogelijk, want het besef dat afval tot grondstof kan worden 
dat is cruciaal voor verbeteringen en verbeteringen betekenen opletten. En betekenen dat er lagere 
kosten mogelijk zijn en beter maatwerk. Het is dan ook jammer dat onze suggestie om de 
plasticinzameling voor appartementsgebouwen ondergronds te doen omdat er een aantal containers 
absoluut niet maximaal worden gebruikt nog niet kan worden uitgeprobeerd. De reden daarvan is, die 
snappen wij wel, te dure aanpassingen voor dit moment. We willen in dit verband toch nog wel graag 
benadrukken dat investeringen die we de komende tijd willen doen die moeten toch echt anticiperen 
op de afvalinzameling in de toekomst, dus over 17 jaar. Wat voor een beeld hebben we dan bij de 
manier van afval inzamelen, want het Attero-contract dat confronteert ons wel heel erg nadrukkelijk, 
dat toont wel heel erg nadrukkelijk aan dat ontwikkelingen in afvalland sneller gaan dan onze slimme 
mensen kunnen bedenken. En die ontwikkeling die staat dus echt niet stil, dat willen we meegeven. 
Met betrekking tot de moties, want en amendementen, ik heb ze intussen al gehoord dus dat spaart 
mij denk ik een tweede termijn. Het amendement van GroenLinks dat denken wij te kunnen steunen. 
Mits er de wethouder niet vertelt dat er al ongelooflijk veel lesmateriaal beschikbaar is en de kosten 
heel erg hoog zijn. Maar educatie is een hele goed manier om mensen iets van jongs af aan bij te 
brengen. De motie beschikbaar stellen kroonringen die gaan wij ook steunen, goed initiatief. En vooral 
omdat erbij staat dat die op verzoek worden neergehangen en niet overal. Een pas voor Saver elke 
stichting en vereniging, andere motie van de VLP. Nou, een, een pas, een Saverpas is voor ons 
automatisch gekoppeld aan een afval, afvalstoffenheffing en als dat niet gekoppeld is dan zijn wij daar 
niet voor. Het aantal tikken van de milieustraat wat de VVD en de Partij van de Arbeid graag willen 
veranderen, dat bevordert denken wij dat we een stapje terug doen want heel veel mensen die 
helemaal niet naar de milieustraat gaan die kunnen dan vervolgens weer 8 tikken uitlenen aan een 
ander en ook aan verkeerde bedoelingen. Dus derhalve vinden wij dat een stap in de verkeerde 
richting. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mol. Het woord is aan de heer Matthijssen van de fractie van 
de VVD. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter het Diftar dossier heeft vooral te maken 
met beeldvorming. Beeldvorming die niet aansluit bij de werkelijkheid en daar ligt eigenlijk het grootste 
probleem van Diftar. Het voorstel daar kunnen wij ons wel prima in vinden, behalve dat we daar nog 
extra dienstverlenend willen zijn naar de klussende inwoner. En daarom hebben wij een amendement 
opgesteld om te komen, om de tikken over twee jaar te bekijken. Dan kunnen de mensen een beetje 
flexibel met de tikken omgaan. En wil hem bij deze meteen indienen. Besluit beslispunt 2, het aantal 
tikken voor het gratis aanbieden van betaald afval op de milieustraat te verdubbelen van 2 naar vier 
tikken. Te vervangen door: 2. Het aantal tikken voor het gratis aanbieden van betaald afval op de 
milieustraat te verhogen van 2 per jaar naar 8 per 2 jaar. En deze dien ik mede in namens de fractie 
van de Partij van de Arbeid. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Aantal tikken milieustraat per 2 
jaar” en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. 
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De heer MATTHIJSSEN: En dan nog even terugkomend als laatste op de beeldvorming. 
Beeldvorming heeft ook veel te maken met communicatie. Wij weten inmiddels dat we veel voor de 
slagboom mogen gaan aanleveren maar dat weet men verder in Roosendaal nog te weinig mensen. 
Dus ik wil eigenlijk de suggestie doen aan de portefeuillehouder om te zeggen van joh breng alles 
gratis behalve deze stromen, misschien dat het dan wel werkt. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Mathijssen. Ik kijk nog even rond in eerste termijn van de 
zijde van u raad. Ben ik niemand vergeten op dit moment? Dat is niet het geval. Dan is het woord aan 
wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn bij mijn weten geen vragen gesteld, dus ik kan 
volgens mij direct reageren op de ingediende amendementen en de moties. Maar nog eventjes toch 
een kleine reactie op zogenaamd wat in de krant is verschenen over de boetes. Wat ik heb bedoeld, 
duidelijk het is een gesloten financiering zitten gewoon centen van de burger in, natuurlijk is dat zo. 
Wat ik heb bedoeld van eventueel een boete is daar de burger niet de dupe van in de zin dat als  we 
een boete krijgen wij niet een extra rekening naar de burger op te hoeven sturen wat in andere 
gemeenten helaas wel het geval gaat zijn. Dat heb ik bedoeld en dat hoeven wij in Roosendaal niet. 
Natuurlijk zijn het onze centen, wij zijn ook burger, maar het is wel de nuancering dat het mocht een 
boete optreden wij niet een extra rekening hoeven te sturen. Dat was de bedoeling van dat bericht. 
Dan ingaand op de amendementen, eerst van GroenLinks. Vind ik in zoverre een boeiend 
amendement omdat daar ook in staat en dat voel ik ook als een opdracht die ik ook als wethouder 
duurzaamheid moet volbrengen te komen tot een lokaal duurzaamheidsprogramma, want dat 
veronderstelt dat amendement dat is natuurlijk uit de vorige periode, ligt er al, maar daar moeten we 
ook op richten dat dat een heel pragmatisch duurzaamheidsprogramma gaat worden. Dat zullen we 
ook ontwikkelen waar natuurlijk de afvalscheiding een prominent onderdeel van uitmaakt. Ik vond het 
heel goed dat mevrouw Koenraad het nuanceerde, een plan van aanpak maken met het onderwijs. 
Ja, maar wij kunnen dat onderwijs niet dwingen laat dat duidelijk zijn. Er ligt als het onderwijs bereid is, 
overigens lopen die programma’s al, zoals u heeft kunnen lezen vorige week ook wederom start de 
campagne samen met vijf gemeenten over een energiebewust programma, waar ook een sterk 
educatief onderdeel in zit, maar wat dat betreft ik heb geen overwegende bezwaren tegen dat, tegen 
dit amendement, voorzitter. Wat dat betreft zou ik hier heel goed mee uit de voeten kunnen met die 
nuancering laat dat, laat dat duidelijk zijn. Als men niet wil, maar daar heb ik het gevoel niet bij het 
onderwijs hoor, dat men dat niet wil. Dan van de VLP, ja even over die bekende, bekende ringen laat 
ik zeggen toen ik daarover met het wegwaaien van die zakken in het begin contact had met burgers 
was eigenlijk misschien wat botte stelling van ja die zak is altijd nog van u totdat die in de vrachtauto 
ligt en tot dat moment is die gewoon van de burger, is ook verantwoordelijk voor het feit dat die zak 
wegwaait. En dan ben ik altijd heel simpel geweest, als het hard waait dan legt u de zak maar niet op 
straat. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Inmiddels ben ik wel wat milder geworden doen we 
maatwerk en daar waar nodig je ziet ook bij de appartementencomplexen wegwaaien doen burgers 
meer voorzieningen, appartementen afgebakende plekjes. Men zoekt ook de eigen oplossingen al of 
niet samen met ons. En daarom heb ik ook bezwaar tegen, hiertegen, tegen de motie om zomaar 
even elk huishouden, want dat zijn er 35.000 in Roosendaal maal 10 euro, moet ik rekening houden 
dat als ik een advertentie in de krant zet van u kunt gratis zo’n kroonring komen halen bij de gemeente 
moet ik rekening houden met 350.000 euro uitgave, terwijl ik van mening ben dat het eigenlijk met een 
schot hagel op een mug schieten is van laten wij gewoon die mogelijkheid is er maatwerk waar 
problemen zich voordoen en waar die vraag en problematiek, zijn er meerdere oplossingen mogelijk 
daar moeten we naar zoeken. En als inderdaad op sommige plekken een kroonring dan zal ik die 
samen met die burgers doen, maar zomaar even algemeen zeggen een motie van iedereen die dat wil 
die kan een kroonring komen vragen en die gaan wij dan maar geven, dat lijkt me nou niet echt een 
goede. Vertrouw ook in dit, wat ik heb gezegd in het proces, op dat maatwerk en overleg met die 
burgers samen naar een oplossing zoeken naar het probleem liever dan het in zijn algemeenheid ter 
beschikking stellen van die ringen die overigens knaloranje zijn en afgrijselijk lelijk zijn, maar dat 
terzijde. Dan de motie, daar heb ik ook moeite mee over verenigingen en stichtingen. Ik had liever 
gehad dat de VLP dit had besproken in de Commissie, want dan waren we er ook wat dieper op in 
kunnen gaan, dan hadden we ook met meer informatie kunnen geven van. Ik heb om een paar 
redenen gewoon ernstig moeite met deze motie. Ik vind er zit ook iets raars in, want verenigingen en 
stichtingen die samen een voordeel, voordeul, voordeur delen die krijgen dan passen en een 
vereniging die een eigen pand heeft krijgt dat niet. Ja, dat vind ik al, al moeilijk te verkopen. Overigens 
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zijn er heel veel verenigingen die al samen locaties in gebruik hebben, dat zijn sportparken waar 
gewoon een stukje sportparkmanagement, waar men gewoon zelf al jaren zorgt voor de eigen 
afvalhandeling. Voetbalverenigingen al die dingen die doen als sinds jaar en dag, die hebben daar 
helemaal geen Saverpassen voor nodig die regelen dat zelf en die willen dat ook niet. Dus wat dat 
betreft natuurlijk wel een enkele stichting of een vereniging doet eens een keertje een beroep van ja ik 
heb een rommelmarkt mensen, dat is ook een stukje maatwerk eventueel, maar hier ook dan, dan ik 
kan er niet mee uit de voeten van waar leg ik de grens samen een voordeur delen, vind ik gek want 
een individuele stichting niet sportparken dus ik denk ook laten we gewoon kijken. Ik heb ook niet 
eigenlijk tijdens de invoering van Diftar direct contacten met stichtingen of verenigingen één daar 
gelaten, maar de rest eigenlijk hebben zich niet gemeld van wij hebben daar een probleem mee of wij 
willen dat u daar een oplossing, dus ik denk ja doe dit ook niet want ik kan uitvoerbaarheid vind ik 
lastig en ik kan hier ook niet, moeilijk mee uit de voeten. Dan tot slot de tikken. Het mooie vind ik, ik 
heb in tegenstelling tot bij de invoer van Diftar waar we zagen dat we ver van de inhoud daar zaten en 
eigenlijk een tikkendiscussie met elkaar voerden, ja dat moest dan eenmaal. Ik ben blij dat nu in ieder 
geval de tikkendiscussie in veel geringere mate en gelukkig eigenlijk gevoerd wordt in de Commissie 
op de inhoud en niet op het proces zijn gaan zitten. En als je kijkt naar de milieustraat ben ik ook blij, 
met het feit dat we hebben gezegd van die tikken zijn niet zo relevant meer het gaat om de 
serviceverlening. Zoals meneer Matthijssen ook gezegd heeft als wij in staat zijn hij zei het eigenlijk al 
in zijn laatste woorden, als wij in staat zijn die milieustraat zodanig service verlenend in te richten met 
te zeggen van luister eens dit ene stofje of die twee stofjes dat is restafval dat kost u een tik en 
daarachter mag u gratis brengen dan is dat duidelijk aan de burger. Is het goed uitvoerbaar en zijn 
tikken niet relevant en toch een beetje in gemeen met die woorden heeft die toch een beetje 
daadkracht uit dat, uit dat amendement gehaald. Ik heb daar geen grote overwegende bezwaren dat, 
dat ik ga geen flauwekul ophalen dat dat veel geld kost en moeilijk te hanteren is dat is het niet, maar 
ik vind gelet op het hele proces vind ik het eigenlijk het amendement, sorry dat ik het moet zeggen, 
een beetje overbodig.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De tweede termijn van de zijde van u raad, die nog niet het woord 
heeft gevoerd in de eerste termijn, is daar behoefte aan? Ik inventariseer even. Oké ik heb drie 
nieuwe sprekers en dan doe ik aansluitend nog wel even kijken naar degenen die in de eerste termijn 
het woord hebben gevoerd naar aanleiding van het antwoord van het college. Ik begin in de tweede 
termijn met de heer Van der Aa van de fractie van de SP.  
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de beeldvormende raad is door mevrouw Van 
Nuenen bewoner van de Helmersflat aangegeven dat zij ook voorzieningen willen hebben voor het 
scheiden van groente- en fruitafval. Zij gaf aan dat een verzamelcontainer geen oplossing is. De SP is 
van mening dat dit signaal serieus moet worden genomen en komt dan ook met het voorstel aan de 
wethouder om te onderzoeken tot de mogelijkheid van het invoeren van een schillenboer. Uit het 
oogpunt van milieuoverwegingen voorkomen we zo dat onnodig groenten- en fruitafval gestort wordt 
bij het restafval. Door een aantal malen per week bij hoogbouwwoningen een schillenboer huis aan 
huis het groente- en fruitafval op te laten halen. Graag verneem ik van de wethouder wat hij hiervan 
vindt en of hij hier ook een onderzoek naar wil doen. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Janssen van de fractie van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer JANSSEN: Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, evaluatie Diftar. We zijn vijf maanden voor 
de evaluatie bezig geweest met Diftar binnen de gemeente Roosendaal en dat heeft zich ook 
succesvol ingeburgerd bij de burgers. De burgers zijn graag bereid om juist voor een kwaad milieu 
goed te scheiden, scheelt ook in de portemonnee, het heeft een stap voorwaarts gezet. Maar het 
totale proces van het goed scheiden, het hele gebeuren rondom het afvalinzameling zal altijd een 
proces blijven met goed kijken wat verbeterd kan worden, waar aanpassingen mogelijk zijn. Het 
verandert ook steeds om ons heen en daar zal altijd goed alert op moeten blijven om dus zodoende 
ook goed scherp te blijven om de spullen ook weer terug te brengen waar ze ook thuis horen en waar 
ze ook weer hergebruikt kunnen worden. Voorzitter, daar wil ik het voor de rest hebben we het dus 
over de ingediende amendementen en moties. Eerst het amendement van de VVD om het aantal 
tikken op te sparen naar twee jaar toe krijgen ze 8 tikken. Bij het voorstel bij de evaluatie is ook heel 
duidelijk naar voren gekomen, de wethouder heeft het er daarnet ook al weer over gehad, dat we dus 
gaan naar een milieustraat dat voor de slagboom zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd kan 
worden, de mensen ook daarin keuzes kunnen maken kunnen ze zelf ook daarmee bezig zijn om zo 



 
 

Verslag raadsvergadering 24 september 2014     pagina 10 

min mogelijk passen te gebruiken naar de milieustraat, want alle producten die goed gescheiden 
worden voor de milieustraat kunnen allemaal herbruikt worden. En als wij deze dan gaan, zouden 
gaan steunen zou dat een kleine prikkel kunnen zijn om toch op te sparen en dan aan scheiden voor 
de slagboom niet al te veel te doen, dus wij gaan dit amendement niet steunen. Dan 
duurzaamheidsprogramma in het lokaal primair onderwijs. Ja, tijdens de Commissie was mevrouw 
Koenraad daar heel helder en heel duidelijk in en ook daar heeft de Roosendaalse Lijst ook gezegd ja 
het begint eigenlijk aan de basis. Een goede voorlichting, een goede opvoeding, spreidt zich ook uit 
over de ouders, kan goed ingepakt worden in het primair onderwijs. Wij zijn dan ook wel voorstander 
van dit amendement en we zullen dit amendement ook gaan steunen, voorzitter. Ja en dan de 
kroonringen, ja inderdaad dat is een heel pikant punt. Je ziet het in veel gemeentes zie je het wel 
plaatsvinden, per adres. Maar ik, ik krijg ook de indruk dat die ringen dus dat daar dus meer haken 
aan zitten en wie daar een zak aan mag gaan hangen dat is mij dan ook nog niet helemaal duidelijk. 
Als er vijf van die haken aan zitten ja welke buurt en van wie zijn die haken dan op dat moment. Net 
wat de wethouder ook aangeeft het is allemaal niet praktisch laten we met elkaar goed communiceren 
en goed kijken waar eventueel knelpunten zijn en daar waar maatwerk nodig is op dat gebied ook 
maatwerk te gaan leveren. Wij gaan die motie dan ook niet steunen. Dat geldt eveneens voor de 
motie Saverpas voor iedere stichting en vereniging ook dat geeft nog een beetje een verwarrend 
geheel van hoe zit het nou precies in elkaar wie wel, wie niet en de verenigingen moeten toch 
allemaal op dezelfde niveau behandeld worden. En wij zien daar ook geen heil in. Wij gaan deze 
motie dan ook niet steunen, voorzitter. Dan heb ik ze gehad, voorzitter bedankt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Janssen. Ik ga naar de heer Beesems van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten zijn blij dat ons eerdere voorstel 
van 4 tikken nu verwoord is in dit raadsvoorstel. Wij zullen het raadsvoorstel dan ook van harte 
ondersteunen. Wij zijn ook blij met de toezegging van de wethouder dat hij de milieuparkjes aan gaat 
pakken, zodat het wat netter er uit komt te zien. Als we ingaan op de amendementen en de moties 
dan steunen wij van harte de motie van GroenLinks met betrekking tot educatie, want wie de jeugd 
heeft heeft de toekomst. Over de kroonringen zijn wij ook heel duidelijk, daar zeggen wij “nee” tegen. 
Mensen kunnen zelf hun verantwoording nemen dat hoeven wij als gemeente niet voor hun te 
organiseren. De andere motie van de VLP met betrekking tot de Saverpas voor verenigingen, dan 
denken wij gelijke monniken, gelijke kappen. Als ze niet betalen hebben ze ook geen rechten met 
andere woorden de Saverpas voor een vereniging zullen wij niet ondersteunen. Het tikken van de 
milieustraat, amendement 2, heeft natuurlijk onze voorkeur het was al eerder een voorstel van PeP in 
de vorige raadsperiode, ook zij halen hier nu hun zaken binnen. Tot slot en dat is meer een gedachte 
die ik uitspreek en een hoop de Nieuwe Democraten hopen dat in de toekomst gewicht in plaats van 
volume maatstaf kan zijn voor de kosten die met het afval scheiden zijn gemoeid. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Beesems. Voordat ik nog even naar de sprekers in de eerste 
termijn ga, nog anderen van u raad en tweede termijn? Niemand vergeten? Nee? Dan kijk ik even 
naar mevrouw Koenraad, nog behoefte aan… nee… tweede termijn. Meneer Heeren nog behoefte? 
Ja? Ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ten eerste wil ik aangeven dat wij in de 
Commissie al aangegeven hebben richting mevrouw Koenraad dat wij voor het amendement zullen 
stemmen, inderdaad jong geleerd is oud gedaan. Daar zullen wij zeker in toestemmen. Voor de rest 
zijn wij als VLP sowieso voor meer tikken. Ik wil nog even ingaan op de opmerkingen van de 
wethouder. Hij zei 35 huishoudens, dat worden 35 van die kroonringen. Nou het is altijd prettig als we 
mensen het zo makkelijk maken. Ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar ik heb destijds documentatie 
gekregen dat ik dus inderdaad de vuilniszak of de herozak aan moest bieden op de plaats waar 
normaal de container staat, dat is een verzamelplaats voor 4 tot 8 huishoudens bij ons in de straat. 
Dan hebben we ook nog de appartementen die inderdaad geen, geen zakken hebben, of geen plaats 
hebben dus dat wordt beduidend minder. En ik denk dat we dit aantal zo door 8 of 10 kunnen delen. 
Dan komt daar nog bij dat het alleen op eigen verzoek is, dus daar waar bewoners het als een 
probleem ervaren en vandaar dat mijn inschatting is dat het aantal wat uiteindelijk gevraagd zal 
worden beneden de 1.000 ligt en dat zijn toch beduidend andere cijfers dan dat de wethouder hier 
probeert weer te geven. Dan wil ik nog even terugkomen op de verenigingen. Gelijke monniken gelijke 
kappen, daar hoor ik een aantal mensen zeggen. Daar ben ik het volledig mee eens, dat wil zeggen 
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dat een vereniging zoals de wethouder aangaf die een eigen pand heeft die heeft ook een eigen 
Saverpas en in dat kader zouden wij het prettig vinden dat die verenigingen die een pand delen ook 
een eigen Saverpas hebben. Hier wil ik het bij laten.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Heeren. Meneer Mol nog behoefte aan een tweede termijn? 
Dat is niet het geval. De heer Matthijssen nog behoefte aan een tweede termijn. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Voorzitter, kleine administratieve verandering, dat de fractie van de Nieuwe 
Democraten ons amendement 2 heeft mede ondertekend en verder heb ik daar niets aan toe te 
voegen. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 2 het aantal tikken milieustraat per 2 jaar worden mee 
ingediend namens de fractie van de Nieuwe Democraten. Dat wordt toegevoegd aan amendement 
nummer 2. Wethouder nog behoefte aan een reactie in tweede termijn? 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, even ingaand op de vraag van de SP als het gaat om 
appartementsbewoners, flatbewoners en dan het GFT-afval. Als u mij vraagt een onderzoek te doen, 
nee. Als u mij vraagt daar actie ondernemen ja, want dat was eigenlijk ook als u goed heeft geluisterd 
naar de inspreekster mevrouw Van Nuenen die heeft hier met name gewezen op de problematiek. En 
daar heb ik in de Commissie al toegezegd om te kijken de appartementencomplexen, de 
huurcomplexen van AlleeWonen, want daar hebben we al geconstateerd dat daar menig ander 
appartementencomplex mee in staat zijn om een oplossing aan te bieden door daar groencontainers 
maatwerk te krijgen, zie ik althans nog te weinig en krijg signalen van huurbewoners en de 
medewerker van AlleeWonen. En daar wil ik me hard voor maken voor die mensen in de 
huurappartementen van AlleeWonen. Dan moet ik rechtstreeks een gesprek aangaan met 
AlleeWonen van zorg dat je ook een beweging maakt en dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw 
huurders. En dat is meer actie dan onderzoek.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan zijn wij voorbij de beraadslaging en dat betekent dat wij toe 
zijn aan stemmen, aan besluitvorming. Dat doen wij eerst over zoals u weet over de amendementen 
omdat die het moedervoorstel op inhoud kunnen veranderen. Ik begin bij amendement nummer 1 
“Duurzaamheidsprogramma in het lokale primair onderwijs”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval, dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement 
nummer 1? Daarvoor heeft u allen gestemd. Dit amendement is bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 2 handelend over het aantal tikken milieustraat per 2 jaar. 
Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk. Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
amendement nummer 2? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VVD, Partij van de Arbeid, 
Nieuwe Democraten, de VLP en D66. Dan gaan wij even tellen. Met 15 stemmen voor en 19 tegen is 
het amendement verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan zijn wij aan de stemming over het aldus geamendeerde moedervoorstel, 
amendement 1 weet u nog. Wie wil daarin bij wijze van stemverklaring nog iets over zeggen? 
Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het geamendeerde raadsvoorstel. Daarvoor hebben 
gestemd, ik denk alle fracties, dus bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan komen wij toe aan  de moties. Motie nummer 1 handelend over het 
beschikbaar stellen van “Kroonringen”. Wil iemand daar nog iets over zeggen bij wijze van 
stemverklaring? Niemand? Dan gaan wij stemmen over motie 1. Wie is daarvoor? Daarvoor heeft 
gestemd de fractie van de VLP. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan motie nummer 2 handelend over “Saverpas voor elke stichting en vereniging”. 
Eén uwer daar een verklaring over af te leggen? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze 
motie? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en de VVD. De motie is verworpen.  
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b. Raadsvoorstel jaarstukken 2013 en pro-forma begroting 2015 WSV-groep 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.b en dat handelt over de jaarstukken 2013 en  
pro-forma de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap West- 
Noord-Brabant. Ik inventariseer in eerste termijn en loop al een klein beetje vooruit op het door u 
zojuist aangenomen reglement van de raad dat in elk geval de SP sowieso het woord heeft gevraagd 
ook vanuit de Commissie, dan zal de heer Van Poppel de woordvoering doen. Maar goed we groeien 
vanavond een beetje toe van de oude situatie naar de nieuwe, dus zijn er nog anderen die zich niet 
kunnen bedwingen in eerste termijn, ik geloof het niet. Nee hé, nee. Meneer Van Poppel het woord is 
aan u. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter, het voorstel dat gaat over de pro-forma begroting 
onder andere van de WVS en dat was voor ons, de SP, aanleiding om toch het accent te leggen op bij 
wat er in de begroting allemaal gedaan wordt. En het is de voortzetting van de tijdelijke contracten. 
Afgelopen jaar heeft deze gemeenteraad, heeft het college besloten om tijdelijke contracten aan te 
gaan voor de mensen van de WVS en daarmee verdient het college een pluim, want daarmee namen 
ze een ander standpunt in dan de andere gemeentes in de regio. Alleen het was vorig jaar en geeft 
dan als we dan weer een jaar verder zijn gelijk het probleem van ja wat gaan we dan daarna doen. 
Moeten we daar wel mee doorgaan of moeten we het opheffen. Alles overwegende, ook na 
geïnformeerd te hebben bij belanghebbenden hebben we vernomen dat het voortzetten van tijdelijke 
contracten dat dat op zich goed initiatief is. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kunnen 
op die manier kunnen ze toch aan het werk blijven en meedoen. En dat is wat we als gemeente willen, 
wat we als SP ook willen. En het gaat dan om 60 mensen dit jaar en 50 tijdelijke contracten voor 
volgend jaar, dus een aanzienlijke groep. Wat als we dat als gemeente niet gaan doen? Dan komen 
die mensen in de bijstand en dan kost het ons ook geld. Maar dat het ons geld kost is niet alleen erg 
maar dan kunnen die mensen niet meedoen, dat vinden we veel erger. Dat zijn eigenlijk de twee 
grondslagen voor het opstellen van de motie zoals die voor u ligt. Voor de raadsleden in iBabs staat 
de gehele correcte versie. Ik zal hem daarom even voorlezen: De gemeenteraad in vergadering bijeen 
op 24 september, gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel jaarstukken 2013 en 
pro-forma begroting 2015 WVS. Constaterende dat de gemeente Roosendaal voor het jaar 2014 
besloten heeft door te gaan met tijdelijke contracten van mensen bij de sociale werkvoorziening. De 
gevolgen van de Participatiewet op dit moment nog niet goed in kaart gebracht zijn waardoor het 
onwenselijk is dat deze mensen nu zonder werk komen. Voor deze mensen nog onvoldoende 
arbeidsplaatsen beschikbaar zijn als de tijdelijke contracten worden opgeheven en deze mensen bij 
opzegging van de tijdelijke contracten in de bijstand dreigen te komen. Van mening zijnde dat de 
medewerkers die met de indicatie werkzaam zijn binnen de sociale werkvoorziening tot de 
kwetsbaarste groep behoren binnen de Nederlandse samenleving. En Roosendaal zich op dit moment 
onderscheidt van de andere gemeenten die deelnemen aan de WVS. Besluit: Het college van B en W 
op te dragen om de huidige tijdelijke contracten aflopend in 2015 minimaal te verlengen, dan wel om 
te zetten in een vast dienstverband en verdere beslissingen over continueren van deze contracten te 
nemen als de lokale uitwerking van de Participatiewet beschikbaar is. En deze motie is mede 
ingediend door CDA en VLP. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3, heet “Voortzetting tijdelijke contracten sociale 
werkvoorziening”, toegevoegd wordt dat hij mee is ingediend door een derde fractie namelijk die van 
de VLP. En de heer Schijvenaars heeft hierover een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Twee technische vragen bij het dictum. Bedoelt de 
indiener of indieners alle huidige contracten? En bij de beslispunt 2 als de lokale uitwerking 
beschikbaar is, wanneer verwacht u dat die beschikbaar is? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel voor deze vragen. Nou wanneer verwacht ik dat die 
beschikbaar is, langzaam maar zeker krijgen we steeds meer informatie. En als u mij vraagt van nou 
die en die datum concreet dan zal ik die u schuldig moeten blijven, maar we hopen natuurlijk net zoals 
u zo snel mogelijk omdat we daar toch beleid op moeten voeren. En uw andere vraag over alle 
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contracten het gaat erom kijk als de mensen die nu een tijdelijk contract hebben en daarmee 
doorstromen naar vaste werk dan vervallen die tijdelijke contracten, logisch dat is mooi. Als daarmee 
ruimte komt voor nieuwe tijdelijke contracten zou dat heel mooi zijn, want dan is het een effectief 
middel gebleken en anders gaan die mensen in de bijstand, dus wat dat betreft zien we dat toch wel 
als een positief iets. Niet dat die mensen in de bijstand gaan zitten natuurlijk. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, want we gaan natuurlijk over dit onderwerp en alles wat ermee te 
maken heeft gaan we natuurlijk nog uitgebreid spreken de komende cyclus. Wat is de reden dat u het 
vanavond per se geregeld wilt hebben. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: We willen het toch meenemen in de pro-forma begroting, zeg maar, ook naar 
de WVS toe als zienswijze moeten we het als raad meegeven in kaders en dan willen we dit als één 
van de kaders meegeven. 
 
De VOORZITTER: Ja, nou ja goed, het wordt geen…. Ja maar het wordt nu een termijn, ja toch wel. 
Niet doen, nee. Het is voldoende, u heeft genoeg geïnterrumpeerd, het is duidelijk voor ons en voor 
het publiek en voor de hele wereld. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar niet voor mij. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Goed, u wilt nog een motie, nog een motie indienen? Nee? Oké, oké. Zijn 
er nog anderen in eerste termijn die het woord wensen? Nee, dan is er een reactie van de wethouder 
misschien op het punt van deze ene motie. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik snap de intentie van de motie die de SP vanavond hier indient, die 
hebben ze ook in de Commissie aangekondigd. Wat ik in de Commissie gezegd heb is dat ik aan het 
onderzoeken ben om te kijken of de tijdelijke contracten verlengd kunnen worden. Dat proces dat 
loopt op dit moment ik hoop daar binnen nu en een paar weken uitsluitsel over te hebben. Eén 
kanttekening wil ik erbij maken richting de SP, participatiegelden kun je maar één keer uitgeven. En 
als je de tijdelijke contracten verlengt, want dan kom je op de financiële component dan kun je die niet 
elders uitgeven. Nou, dat is precies de discussie die ook loopt binnen de negen gemeentes, maar 
nogmaals wij zijn op dit moment aan het onderzoeken of we die tijdelijke contracten kunnen 
verlengen. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, nog een interruptie aan de wethouder. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Verbraak heeft het over tijdelijke contracten 
van de WVS en ik wil even de heer Verbraak vragen wat, wat hij er als wethouder van vindt dat wij als 
Roosendaal de enige die meedoet in WVS, want er zijn veel meer gemeentes die daarin meedoen de 
tijdelijke contracten stop gezet hebben. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, dat is een punt waar ik mee worstel, voorzitter, want we zitten met z’n 
negenen in een regeling. Ja en dan wil je ook met z’n negenen optrekken en de verwachting was 
geweest dat er meer gemeentes bij de Roosendaalse situatie aan zouden sluiten, want u zegt die 
mensen komen in de bijstand dat is juist niet de bedoeling. Het zou de bedoeling zijn dat mensen 
doorgeleid worden naar werk. Andere gemeentes denken daar anders over dan de gemeente 
Roosendaal, vandaar ook dat ik de opdracht heb gegeven om te gaan onderzoeken om de tijdelijke 
contracten te verlengen en wat daar de mogelijke kostencomponenten van zijn. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dus, voorzitter, voorzitter, als ik de wethouder goed begrijp vindt u ook dat 
Roosendaal niet als enige die contracten had moeten opzeggen, want we hebben natuurlijk al vorige 
keer hebben we daar al een herstelprocedure van gedaan. Hebben we een aantal contracten die 
tijdelijk waren hebben we toch vast gemaakt, gelukkig. En vervolgens gaat het nu over deze 
contracten maar u geeft eigenlijk als wethouder aan van ja we moeten iets met deze contracten en we 
moeten deze mensen toch de kans geven om gewoon te blijven werken. Begrijp ik dat goed? 
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De heer VERBRAAK: Ja, dat begrijpt u goed. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. De portefeuillehouder zegt standaard eigenlijk bij elk dossier ik 
ben in gesprek en ik neem het mee en ik doe m’n best. En nu zegt de wethouder binnen een paar 
weken heb ik daarover duidelijkheid. Maar we gaan natuurlijk over een paar weken gaan we wel 
beginnen met de verdere behandeling van de decentralisaties. Hebben wij dan voordat de 
behandeling gaat plaatsvinden de duidelijkheid van de wethouder of krijgen we dan opnieuw te horen 
van ik ben nog niet zover.  
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, dat krijgt u niet te horen, want de WVS moet de begroting 2015 
gaan maken en is mede afhankelijk van het besluit van Roosendaal om de begroting inhoud te geven 
en dat moet binnen nu en een paar weken moet dat gebeuren.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar mijn vraag is wanneer, wanneer zijn die paar weken voorbij. Zijn 
dat twee weken, zijn dat drie weken? Ik bedoel ook de WVS heeft een deadline, u moet toch ook 
gewoon een deadline hebben als de verantwoordelijke portefeuillehouder. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, precies wat ik zeg. Een paar weken zijn twee weken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Oké, ja dan stellen we dat vast, voorzitter, twee weken. 
 
De VOORZITTER: Ja, akkoord. Dank u wel. Ik ga naar de inventarisatie of van de zijde van u raad 
behoefte is aan een tweede termijn en ik inventariseer even wie dat dan zou zijn. De heer Niehot… Ik 
begin bij de heer Niehot van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer NIEHOT: Dank u wel, voorzitter. Net als de andere partijen net al memoreerden hadden wij 
het ook chiquer gevonden als deze motie inderdaad in behandeling was gebracht op het moment dat 
de Participatiewet aan de orde kwam. Een dergelijke aanpak die, die zorgt ervoor dat de keuzes die je 
maakt ook in samenhang gemaakt kunnen worden. En in die zin is het ook jammer dat deze motie op 
dit moment al ingebracht wordt. Desondanks onderschrijven we wel het belang van de motie het 
financieel en het maatschappelijk effect en we zullen hem in ieder geval wel steunen nu. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Niehot. Ik ga naar de heer Mol van de fractie van het CDA. 
 
De heer MOL: Voorzitter, graag wil ik nog in de tweede termijn de boodschap van de heer Van Poppel 
die hij namens SP, CDA en VLP heeft uitgesproken onderstrepen. En en duidelijk met de bedoeling 
om een meerderheid te realiseren met de motie, voor deze motie tijdelijke contracten. En wij vinden 
wel dat dit het goede moment is, de wethouder liet dat ook al doorschemeren. De kaders moeten nu 
meegegeven worden en anders kom je er, loop je er misschien achteraan op het verkeerde moment 
dan worden of er zijn weer verkeerde beslissingen genomen en moeten we weer gaan repareren, 
want in december vorig jaar hebben we er met elkaar over getobd en verkeerd besloten. In februari 
van dit jaar hebben we als raad die fout kunnen repareren tot grote voldoening van betrokkenen. Het 
is ook heel fijn om te horen dat de wethouder toch voorzichtig positief is. Hij is inderdaad heel 
voorzichtig daarom lijkt het me zo belangrijk dat wij hem als raad een duwtje in de rug kunnen geven 
en steunen in z’n, in z’n streven om het voor elkaar te krijgen. Voorzitter, onzekerheid is heel 
vervelend en onzekerheid over de Participatiewet is moeilijk, onzekerheid over veel te krappe 
budgetten en tekorten bij de WVS is hartstikke lastig. Maar vast staat wel dat wij ons in het sociale 
domein, hoe we het ook inrichten altijd zullen moeten blijven inspannen om alle deelnemers het 
gevoel te geven dat ze erbij horen en dat ze de moeite waard zijn. En dat wordt, voorzitter, een stuk 
gemakkelijker als die betrokkenen zelf al actief zijn. Als ze werk mogen doen dat bij hen past, als ze 
werk mogen doen dat bij hen past en al of niet onder begeleiding wordt verricht of zelfs tegen een lage 
beloning. Ze krijgen een gevoel dat ze erbij horen. In het geval van tijdelijke contracten is er sprake 
van arbeid, is er sprake van productiviteit, van meedoen, voorzitter en dat is echt de beste manier om 
te participeren. Mijn pleidooi is helder, laten we dat proces van harte ondersteunen. Geloof me 
participeren vanuit de bijstand wordt echt een stuk lastiger. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. CDA is mede indiener en er is een bolletje bij het 
dictum daar staat achter de komma “danwel om te zetten in een vast dienstverband”. Heeft de CDA-
fractie een idee wat dat gaat betekenen wanneer er een vast dienstverband wordt aangegaan voor 
deze doelgroep wat voor financiële consequenties dat heeft voor de komende tientallen jaren? 
 
De heer MOL: Nee, dat is erg lastig te overzien. Ook voor ons is dat erg lastig te overzien, ik denk dat 
dat voor iedereen lastig is. Kijk de toekomst van de WVS is zelfs nog onzeker. De toekomst van die 
mensen die daar dus nu in dienstverband werken is op dit moment ook onzeker. Laten we hopen dat 
we met de Participatiewet daar met elkaar duidelijkheid in krijgen. Maar als we ze nu het werk 
afnemen, wat we in feite dan doen dan weten we zeker dat ze in ieder geval financieel onderhouden 
moeten worden vanuit de bijstand, want een andere mogelijkheid blijft er nauwelijks over.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat ben ik volledig eens met mijn collega van de CDA-fractie 
maar het specifieke element in het dictum is “danwel om te zetten in een vast dienstverband”. En een 
vast dienstverband bij de WVS betekent als je kijkt naar de arbeidsvoorwaarden dat dat in ieder geval 
fors aantrekkelijker is dan, dan wanneer je een bijstandsuitkering krijgt. En even los van alle 
persoonlijke consequenties die dat heeft. Uiteindelijk hebben wij wel te maken met forse, forse 
bezuinigingen vanuit het Rijk. En het is nu al ondoenlijk om de begroting sluitend te krijgen, de 
reserves zijn al leeg en met dit dictum zoals nu geformuleerd staat gaat u dus de financiële problemen 
verder aanzienlijk vergroten. En ik vraag me af of u daar als indiener bewust van bent. 
 
De heer MOL: Ja, daar zijn we ons van bewust. Een, een tijdelijk contract wordt alleen omgezet in een 
vast contract als het daarvoor twee keer tijdelijk is geweest dat weten we ook. En uw opmerking over 
een vast dienstverband bij WVS levert aanzienlijk hoger salaris op dan de bijstand, ik denk dat dat 
reuze tegenvalt want daar bij, bij, bij de instroom van, van nieuwe arbeidscontracten is daar echt veel 
lager dan vroeger. Vroeger is daar inderdaad via die, die cao’s toen allemaal is dat een beetje uit de 
hand gelopen en met die erfenis zitten we nog steeds, maar dat is natuurlijk aan deze kant niet meer 
het geval. 
 
De VOORZITTER: Goed, dank u wel, meneer Mol. Ik kijk naar de fractie van de Partij van de Arbeid, 
de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben we al aangegeven dat we als PvdA het 
nut niet zo zagen om over dit raadsvoorstel als raad iets te vinden, dus er iets over te besluiten. We 
zullen dat niet tegenhouden, we wachten ook de definitieve begroting van de WVS ook verder af. Ten 
aanzien van de motie die door de SP en het CDA wordt ingediend zou ik net als de heer Mol daar toch 
nog wat kracht voor bij willen zetten. Ik deel niet de mening zoals de heer Schijvenaars heeft 
geschetst dat dit voorstel financieel slechter zou zijn, want de cijfers maken juist al duidelijk dat het 
alternatief de bijstand, dat zou kunnen gebeuren vanaf 1 januari 2015 vaak een duurder alternatief is. 
Dat geldt ook voor nieuwe instroom met loonkostensubsidie, dat is ook vaak duurder. Het enige 
alternatief wat goedkoper zou zijn is uiteraard reguliere instroom, want dan is er geen rol meer voor de 
WVS-groep danwel gemeente dus wij kunnen instemmen, of of de motie mee steunen. Zij het dat we 
wel niet helemaal overtuigd zijn van het tweede bolletje omdat ja die uitwerking is in die zin voor ons al 
wel helder wat de Participatiewet gaat betekenen voor gemeenten. En en we, we gaan er natuurlijk 
ook komende maand over besluiten maar als ik de intentie van de SP en CDA goed begrijp dan gaat 
het uiteraard met name over dat eerste bolletje en dat kunnen wij steunen. Het besluit wat je nu al kan 
nemen en niet hoeft te wachten op de behandeling van de decentralisaties komende maand, dat zal 
ook hetzelfde gelden voor een punt nog later op deze agenda over een zorg item en waar ook al een 
collegebesluit ligt waar je dus ook niet hoeft te wachten op de behandeling van de decentralisaties de 
komende maand. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk nog even naar anderen, voordat ik naar de heer 
Van Poppel kijk voor een tweede termijn wie nog een woord wenst. Ja, tweede termijn, ja. De heer 
Schijvenaars, ga uw gang. Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, da’s een beetje lastig. Vorig jaar hadden wij inderdaad dezelfde 
discussie, toen ging het met name over het verlengen van die tijdelijke contracten. En toen hebben wij 
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ons enorm sterk gemaakt om dat wel te doen met argumenten van wat is het perspectief voor deze 
mensen enzovoorts. En als je dan deze motie leest dan zou je haast denken dat we hetzelfde gaan 
regelen, maar dat is dus niet zo. Wat er nu voorligt, ik heb het net in interruptie proberen duidelijk te 
maken bij mijn collega van de CDA-fractie, is wat in het eerste dictum, het eerste bolletje ook staat van 
het dictum we gaan dan ook danwel omzetten in vast dienstverband. En dat heeft nogal wat 
consequenties, dus wat we nu gaan beslissen is volstrekt anders dan wat we vorig jaar hebben 
besloten met elkaar. Dat is één. Twee is dat het geld en daar had de wethouder wel een punt dat kun 
je ook maar één keer uitgeven. En ja het klopt ja als deze mensen hun werk verliezen wat wij zeer 
zouden betreuren dan betekent het inderdaad dat ze in de bijstand terecht gaan komen en dat betalen 
we ook zelf. Maar de vraag is wat het uiteindelijk dan voor iedereen gaat betekenen, voorzitter. Dat 
brengt me tot het derde punt dat we gaan alle decentralisaties zeker als het gaat over de 
Participatiewet gaan wij met elkaar nog heel integraal bespreken. En dat gaat onherroepelijk leiden tot 
hele vervelende keuzes, tot grote menselijke drama’s, absoluut. Maar dan kunnen we het wel met 
elkaar integraal gaan beoordelen en dat heeft wel onze voorkeur. En dan het vierde punt, over twee 
weken na de toezegging van de wethouder heeft hij duidelijkheid, dan hebben we dus nieuwe 
informatie. Wat is dan nu op dit moment de dringende noodzaak om daar vandaag over te beslissen. 
Die dringende noodzaak die is er niet. En dus hoewel ik weet dat deze motie inmiddels een massale 
meerderheid heeft nog niet gehoord van D66 overigens, die hebben nog geen termijn gebruikt, maar 
wel verder een hele grote massale meerderheid, vraag ik toch met klem om heel goed te laten indalen 
wat het betekent als wij nu vanavond dit besluit nemen. Het enige kan nog zijn dat de wethouder zal 
zeggen ik leg de motie naast me neer, maar dat is maar zeer de vraag. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik zie een prioritering achter de 
interruptiemicrofoon maar ik wikkel maar af één, twee, drie. De heer Mol, ga uw gang. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, ik ga proberen misverstanden te voorkomen wat we vorig jaar hebben 
besloten is exact hetzelfde als wat we nu willen besluiten, want het gaat om een beperkt aantal 
mensen. Ik meen dat het vorig jaar ging over 70 mensen die een tijdelijk contract hadden en dat 
tijdelijke contract wat in 2014 zou aflopen dat hebben we toen goed gevonden om te verlengen. Het 
gaat nu over een groep van ik meen 60 of weer 70 mensen wiens tijdelijk contract in 2015 afloopt. En 
deze motie heeft niet anders dan de intentie om ook die contracten weer te verlengen met een jaar als 
het pas één keer is verlengd en eventueel naar een vast dienstverband als het voor de tweede keer 
wordt verlengd, want dat zijn de wettelijke regels. Ik heb geen vragen, voorzitter, maar sorry. 
 
De VOORZITTER: Moest er even uit. Ja.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Mag ik daar wel op reageren? 
 
De VOORZITTER: U mag reageren ja, reageer daar dan even kort op en dan vervolgens de heer Van 
den Beemt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, nee want in mijn herinnering en misschien kan de wethouder het straks 
dan wel bewijzen, of wel toelichten of niet, in mijn herinnering was het zo dat vorig jaar er sprake was 
over het verlengen van de contracten. En u gaat nu in uw motie expliciet spreken over danwel een 
vast dienstverband en die toevoeging kan ik me niet herinneren dat die er vorig jaar heeft ingestaan. 
Maar goed ik neem aan dat de wethouder zo dadelijk kan verhelderen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik heb twee vragen aan de heer Schijvenaars. Mijn eerste 
vraag gaat over het tweede bolletje, staat daar volgens u überhaupt iets in eigenlijk in die zin? En mijn 
tweede vraag gaat over het eerste bolletje, klopt het dat u veronderstelt dat als al verlengde tijdelijke 
contracten als die omgezet worden in een vast dienstverband dat we daarmee mensen dan gewoon 
van de rest van hun leven in een soort sterfhuisconstructie gaan plaatsen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, om met de makkelijke vraag te beginnen in dictum bolletje twee 
daar staat inderdaad niets in, dus ik stel ook voor aan de indieners als ze dan toch dit willen voor 
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stemming van de inbrenger schrap dan in ieder geval bolletje twee, want dat heeft geen enkele 
betekenis. En dan voeg ik er maar gelijk aan toe, beperk dan bolletje één tot “minimaal te verlengen” 
punt. Dat is uw makkelijke vraag. Uw moeilijke vraag over bolletje één, in de Commissie voorafgaand 
aan deze gemeenteraad hadden wij een zeer indringend betoog om op een hele integrale manier het 
dossier te gaan behandelen met elkaar. Toen gaf de wethouder duidelijk aan geef me gewoon nog 
even de tijd, ja we gaan dat straks met elkaar integraal bespreken wanneer de nieuwe begroting van 
de WVS beschikbaar is. En dat was op zich ja misschien inhoudelijk een zwak argument maar het was 
wel een eerlijk argument. En ook de Partij van de Arbeid vond dat eigenlijk dat we het er niet over 
moesten gaan hebben en toch komt nu als een duiveltje uit een, uit een doosje komt nu deze motie 
voorliggen en ja de Nieuwe Democraten hebben daar gewoon vreselijk veel moeite mee om zoals het 
voorligt om dat op deze manier te moeten gaan steunen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik wilde vragen aan de heer Schijvenaars kon hij zich nog 
herinneren dat bij de vorige behandeling van een zelfde soort motie dat we er uiteindelijk toen achter 
kwamen dat voor elke plek die je dus inneemt bij de SW-bedrijf, dat daar ook een bedrag tegenover 
staat vanuit het Ministerie en dat dat dus nu ook nog zo is. Dus wij wisten toen eigenlijk niet dat daar 
ook een bedrag tegenover stond, inkomsten dus wat u zegt over het is duurder er is nog steeds een 
tegenpost als je mensen aanneemt of in een tijdelijk contract hebt dan is er nog steeds een 
inkomstenpost ook. En dat is eigenlijk de oplossing van de vraag van dan is het toch wel interessant 
om nu te doen en niet te wachten tot die Participatiewet dan ook echt z’n beslag krijgt. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik leg deze vraag maar gelijk neer bij de wethouder. 
 
De VOORZITTER: Oké. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik doe wel tot slot het klemmende verzoek aan de indieners om bolletje 
twee te schrappen en bolletje één te beperken tot “minimaal te verlengen”. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat, dat, dat u al kenbaar… O, de heer Yap wil de heer Schijvenaars nog wat 
vragen? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik kan het toch niet laten maar je kunt een contract bij de derde keer wel 
verlengen, maar dan wordt het van rechtswege gewoon een vast dienstverband. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als dat dan zo is, waarom staat het dan in de motie? 
 
De heer YAP: Zeker omdat ze daarmee willen aangeven dat als, als het volgt bij een derde keer dat 
het dan omgezet wordt in een vast dienstverband niet meer en niet minder. Zo is de tekst trouwens 
precies overgenomen van de raadsmededeling die we begin dit jaar hebben ontvangen over de 
contracten 2014, dus om daar ook gelijk antwoord op te geven we doen precies hetzelfde wat het 
college in begin 2014 heeft gedaan. 
 
De VOORZITTER: Oké. We kunnen straks in ons stemgedrag allemaal uiting geven aan wat we 
vinden van bolletjes en teksten en zo. De heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, toen na de discussie uit de Commissievergadering de SP de 
motie heeft opgestuurd hebben we afgelopen maandag in de fractieberaad uitgebreid over deze motie 
gesproken. En gelijkend met de lijn die wij vorig jaar hebben bewandeld als fractie hebben we ook de 
heer Van Poppel laten weten er niet onwelwillend tegenover te staan. We hebben juist die aanmerking 
op bolletje één ook gemaakt om hem voor ons gevoel wat completer te krijgen, zekerheid te bieden. 
En waarom zekerheid bieden, niet voor het financieel management, maar en ik denk dat ik namens de 
fractie mag complementeren de heer Mol met zijn bijdrage, het gaat om mensen en voor ons niet 
zozeer om het geld wat daar nu nog mee gemoeid is. En dat is voor ons overwegend om op 31 
december als straks niemand meer toegelaten kan worden tot de WVS het in ieder geval met deze 
mensen te gaan doen. En uiteindelijk dan te kijken hoe het plan er vanuit Den Haag uit ziet om dan 
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ook te kijken naar de nieuwe gevallen die er niet in zitten waar kunnen we die plaatsen, waar we 
moeten daar mee naar toe. Maar om nu gelijk heel veel op ons af te zien komen dat is voor die 
mensen onzeker, dat is voor de nieuwe gevallen onzeker en ook voor ons als organisatie onzeker. En 
we kiezen daarom dus in dit geval voor de mensen anders dan de heer Schijvenaars kiest voor het 
geld. Dank u, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Nog anderen behalve de heer Van Poppel in de eerste termijn, nog 
anderen in tweede termijn van de zijde van u raad. Niemand over het hoofd gezien? Dan kijk ik nog 
even naar de heer Van Poppel. Nog behoefte aan een… Ja, ik veronderstelde het. Ja, de heer Van 
Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, heel kort. Dank aan de andere fracties voor de toegezegde 
steun en ook voor het meedenken en de totstandkoming van deze motie. En we gaan het dictum niet 
wijzigen. Zeker is het zo het tweede bolletje ja daar kun je nog alle kanten mee op, maar dat is ook 
dan de voorzet naar de participatiediscussie die we aangaan. En nogmaals dank voor de steun. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan van de zijde van het college in de tweede termijn wethouder 
Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, gehoord hebbende de constructieve bijdrages van de fracties heeft 
mijn gevoel met niet in de steek gelaten. Ik heb toen ik in het bestuur van de WVS kwam en deze 
problematiek onder ogen kreeg en dat ook met de andere acht heb besproken, opdracht gegeven we 
gaan kijken of we die tijdelijke contracten kunnen gaan verlengen. En gelukkig hoor ik hier in de raad 
ook duidelijk terug dat een meerderheid van de raad dat ook vindt van doe uw uiterste best om dat 
ook te doen. En binnen nu en twee weken zal daar ook meer duidelijkheid over komen dat zeg ik toe. 
Mevrouw Koenraad heeft gelijk tot 1 januari staan er ook nog inkomsten tegenover, dus dat, dat wordt 
zeker meegenomen. En ook de heer Yap heeft gelijk als hij zegt van ja we nemen eigenlijk hetzelfde 
besluit als wat we zelfs dit jaar nog hebben genomen ik meen dat het in februari was die uitgebreide 
discussie over het al dan niet verlengen van deze contracten.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de wethouder vat een beetje samen wat hij voelt dat er in deze 
raad wellicht besloten gaat worden. En als ik dat gevoel vertaal dan zegt de raad nu in meerderheid 
van verleng die tijdelijke contracten, danwel overgaan tot een vast dienstverband. Maar in de 
volgende zin zegt dezelfde wethouder over twee weken krijgt u daar duidelijkheid over. De vraag is 
dan gaat u dan de motie uitvoeren of gaat u dan nu het voorbehoud maken van ik beslis zelf wel over 
twee weken of ik de motie ga uitvoeren of niet. Dan vind ik dat de wethouder nu kleur moet bekennen 
van ik ga de motie uitvoeren.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik ga de motie uitvoeren. Ook in licht van de samenwerking van de 
gemeenschappelijke regeling. We zijn met z’n negenen en wat ik wil is aansluiten bij de andere 
partners. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan hebben we de beraadslaging gehad. Dan ga ik u eerst 
voorleggen het primaire voorstel waarin u gevraagd wordt om kennis te nemen van de jaarstukken 
2013 en u gevraagd wordt in te stemmen met de ingediende pro-forma begroting 2015 op voorwaarde 
dat de WVS-groep in het najaar een herziene begroting 2015 voor zienswijze bij de deelnemende 
gemeenten indient. Dat ligt nu eerst, nu eerst voor. Wil één iemand daarover nog een stemverklaring 
afleggen? De heer Schijvenaars ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nu zojuist de wethouder in interruptie heeft gezegd op de vraag van ons 
dat hij de motie gaat uitvoeren ontstaat daarmee natuurlijk een nieuwe werkelijkheid en is de facto de 
motie daarmee ook overbodig, want de wethouder neemt dan de motie als het ware over dat is wat er 
nu politiek gebeurd is. En gegeven dat simpele feit dat de motie wordt overgenomen, voorzitter, heeft 
natuurlijk het voor- of tegenstemmen in die zin ook geen enkele betekenis. En dan zullen wij 
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uiteindelijk dan toch maar, omdat we de sfeer wel snappen ook wat we vorig jaar hebben gezegd, 
zullen we dan uiteindelijk dan wel instemmen met de motie zoals de wethouder net heeft gezegd. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Anderen nog een stemverklaring dus niet over de motie maar over 
het moedervoorstel maar goed dan hebben we dan ook meteen gehad over de motie. Nee? We gaan 
stemmen. Wie is voor het elementaire voorstel, het moedervoorstel. Daarvoor heeft u gestemd met z’n 
allen voor. Bij unanimiteit aanvaard.  
 
De VOORZITTER: En dan de motie nummer 3 “Voorzetting tijdelijke contracten sociale 
werkvoorziening” dat brengen we vervolgens in stemming. Stemverklaring vooraf hebben we eigenlijk 
al gehad van de heer Schijvenaars, dat lassen we in als bedoeld hier uit te spreken. Nog anderen van, 
sorry, nog anderen van u raad? De heer Vermeulen van de fractie D66. 
 
De heer VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben inderdaad niet gereageerd, maar wij 
zullen instemmen met deze motie, hoewel wij toch deels mee kunnen gaan met meneer Schijvenaars 
dat we het liever integraal behandeld hadden zien worden bij de behandeling van de Participatiewet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor motie nummer 3? Daarvoor heeft u ook met z’n allen, voor gestemd. Dat is het geval. Aldus 
beklonken. 
 
7. C-categorie 
a. 22B-2014 Privatisering van Zwembad De Stok 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7, de C-categorie en dan behandelen we een 
raadsmededeling die handelt over de privatisering Zwembad De Stok. En de SP heeft die mededeling, 
die raadsmededeling aangemeld voor bespreking vanavond en die zou ik dan ook als eerste het 
woord willen geven. Dat is ook de heer Van Poppel, ga uw gang.  
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, dank u wel. Zoals in de Commissie al het betoog begon is er al 
veel over gesproken in deze raad en daarvoor ga ik me nu in deze termijn ook enkel beperken tot het 
indienen van de motie, want die zegt eigenlijk genoeg. We vinden het in ieder geval als SP belangrijk 
dat we kaders meegeven. De gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 september 2014, gehoord 
hebbende de beraadslaging over de raadsmededeling privatisering Zwembad De Stok. Constaterende 
dat de meerderheid van deze raad voor privatisering van Zwembad De Stok is. En van mening zijnde 
dat er goede voorwaarden moeten worden afgesproken waaronder de verkoop van het zwembad 
moet plaatsvinden en het zwembad ook voor onder andere Hieronymus en andere gebruikers 
toegankelijk moet blijven. Besluit het college van B en W op te dragen om vast te leggen welke 
minimale mogelijkheden het zwembad moet bieden ten aanzien van de zwembadfunctie in 
Roosendaal. De toegangsprijs voor een kaartje niet duurder mag worden, behoudens de 
inflatiecorrectie, dat staat er wel niet bij maar die die zie ik dan voort aan komen dus die geef ik dan 
maar vast aan. Voor het huidige personeel waar mogelijk een sociaal plan wordt opgesteld als er na 
verkoop geen werk meer voor hen is. Goede afspraken te maken met een eventueel geïnteresseerde 
koper over de mate waarin het periodieke onderhoud aan het zwembad moet worden uitgevoerd. En 
dit vast te leggen in goede afspraken over klein onderhoud, groot onderhoud en 
vervangingsinvesteringen en dit te monitoren via een jaarlijkse schouw waaraan ook de gemeente 
deelneemt. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4  en heet “Verkoopvoorwaarden Zwembad De 
Stok” en er zijn wat vragen in interruptieverband. Dat is om te beginnen de heer Van Ginderen van de 
fractie van het CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Ik heb drie korte vragen naar aanleiding van het 
dictum. De eerste vraag gaat over het feit dat u zegt de minimaal, omschrijft de minimale 
mogelijkheden die het zwembad moet bieden. Is dat niet hetzelfde als het basisniveau van 
dienstverlening waarover de raadsmededeling spreekt?  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN GINDEREN: De tweede… 
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De VOORZITTER: Ja. O, ja. 
 
De heer VAN GINDEREN: Toegangsprijs van een kaartje mag niet duurder worden, maar realiseert u 
zich daarmee wel dat u bijvoorbeeld flextarieven waarbij je goedkope kaartjes, duurdere kaartjes, 
daltarieven dat u dat daarmee uitsluit? Mijn derde vraag u spreekt daarna over goede afspraken en 
dat komt twee keer terug met name over het onderhoud, maar is die term niet wat vaag want wat zijn 
nu goede afspraken?  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goede afspraken dat kun je eigenlijk alleen 
maar achteraf vaststellen als je moet constateren dat je het allemaal goed hebt vastgelegd wat de 
minimale vereisten en de maximale inspanningen moeten zijn. Het is ook niet helemaal zelf verzonnen 
maar het komt voort uit verbetervoorstellen naar aanleiding van eerdere privatiseringen waarbij het 
gebrek aan dit soort afspraken als, als ja, als aandachtspunt werd meegegeven van als we dat nog 
een keer moeten doen dan moeten we dat goed afspreken. Dus in diezelfde termen wordt dat eigenlijk 
aangegeven. Ik heb daar ook niet het juiste dictum voor, natuurlijk. Ik ben geen zwembadoloog of wat, 
wie zo iemand heet die daar heel veel verstand van heeft. Maar ik onderstreep wel de intentie 
daarvan. Wat betreft het niet duurder maken van het prijskaartje, zeker zijn wij voor flextarieven want 
daar waar het kaartje goedkoper kan worden ja dat juichen we alleen maar toe. U weet we hebben 
eerder een overzicht gehad van de kosten van een kaartje van de zwembaden hier in de regio en daar 
stak Roosendaal na Splash als duurste uit, dus als je dat nog duurder gaat maken ja dan, dan ja dan 
wordt het wel heel moeilijk, denk ik, om nog mensen te enthousiasmeren om naar De Stok te gaan. 
Dat wat dat betreft en dan ben ik in alle consternatie even de eerste… 
 
De heer VAN GINDEREN: Geeft niet dat zal ik even, ik zal u even helpen. U schrijft in het eerste 
bolletje “minimale mogelijkheden die het zwembad moet bieden” en naar mijn idee staat dat in de 
raadsmededeling al, want die check, die praat over het basisniveau aan dienstverlening. Dat hebben 
we met z’n allen vastgesteld. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, het is absoluut, dank u wel voorzitter voor het even weer opfrissen van het 
geheugen, het staat in de raadsmededeling en het is ook mooi als het niet alleen in de 
raadsmededeling staat maar dan ook in die overeenkomst met de eventuele koper. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers van fractie van D66, nog een interruptie. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het op zich een sympathieke 
motie. Ik heb een paar vragen. Allereerst lijkt  volgens ons de punten 4 en 5 vrijwel hetzelfde. En wij 
zouden de motie best kunnen steunen mits 2 kan verdwijnen. Ik snap dat u dat misschien niet zou 
willen maar wij vinden eigenlijk niet dat je dat kan opleggen aan de nieuwe exploitant van het 
zwembad, dat wij de prijs vastleggen met een maximum 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ik kon het niet helemaal goed verstaan, wil je… 
 
De heer RAGGERS: Wij zouden de motie kunnen steunen als het tweede dictum kan verdwijnen. Wij 
vinden niet dat je een maximumprijs mag vastleggen. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, ik neem het, ja ik ga het even over denken. Dank u wel, voorzitter, voor 
deze specificatie, maar nogmaals we hebben al gezien dat het kaartje in Roosendaal heel duur is. En 
ik zeg al van nou in mijn toelichting buiten, buiten het dictum om, tuurlijk moet je meegaan met 
prijsindicering maar binnen de perken. En we zijn al het duurste en ja je kunt een kaartje 15 euro 
maken maar ik geloof niet dat er dan nog veel gegadigden zijn zoals ik al zei. 
 
De VOORZITTER: Ja, de wethouder voelde nattigheid, maar de heer Raggers had nog een vraag aan 
de heer Van Poppel. 
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De heer RAGGERS: Wat ik wil zeggen, ik denk dat dat juist de marktwerking is. En een nieuwe 
exploitant zal ook het kaartje niet 25 euro willen maken, want dan verdwijnen al zijn bezoekers van het 
zwembad. Alleen de vraag is waarom moeten wij dat als gemeente vastleggen.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, u maakt er gelijk een gewetensvraag van want u 
gaat beginnen over marktwerking en daar hebben wij als SP natuurlijk wel een heel andere kijk op.  
 
De VOORZITTER: U lacht er wel bij. U lacht er vriendelijk bij. 
 
De heer VAN POPPEL: Dat is dan weer mijn kunst. 
 
De VOORZITTER: Kunt altijd nog even straks even wat samenspraak houden over de uiteindelijke 
gewenste dictum in ruil waarvoor er een pro opvatting is als we gaan stemmen. Ja, ik stel voor dat de 
eerste termijn van de zijde van u raad hiermee is gedaan, dat de wethouder antwoord en dan halen 
we de verdere oogst wel op in tweede termijn. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, als een motie sympathiek genoemd wordt dan is er meestal iets mee 
aan de hand. En uit de interrupties blijkt dat eigenlijk wel. Ja, de toegangsprijs van een kaartje daar 
heeft het college toch wel heel veel moeite mee meneer Van Poppel, want is juist de marktwerking. 
Roosendaal ziet veel zwemmers verdwijnen naar de omgeving, nou als je een goede ondernemer 
bent dan probeer je die terug te halen en dan ga je niet je kaartjes heel erg duur maken want dat 
werkt averechts en dat weten we allemaal. Bovendien zitten eigenlijk alle zaken die u noemt, die zitten 
ook in de aanbestedingsvoorwaarden zoals wij daarmee bezig zijn, dus wat dat betreft vind ik de motie 
toch wel overbodig. Punt 3, ja je gaat dus aan de ene kant ga je loslaten je gaat zeggen van we gaan 
privatiseren maar u geeft eigenlijk in de motie aan ja we willen er wel dicht op blijven zitten, want we 
moeten vooral heel veel controles uit gaan voeren. Natuurlijk moet je goed opletten wat er gebeurt na 
privatisering, maar je moet ook de ondernemer de kans geven om zijn onderneming tot een succes te 
laten worden, dus vanuit het college wil ik de motie ontraden, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel nog aan de wethouder een vraag. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat proces van aanbesteden duurt nogal enige tijd zou niet zo 
zeggen maanden nu al aan voorbereiding. Wanneer is het definitief klaar en kan het naar buiten?  
 
De heer VERBRAAK: 31 oktober. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Nog behoefte van de zijde van u raad, voordat ik nog even naar 
de heer Van Poppel kijk voor een tweede termijn op dit punt? In ieder geval de heer, ik inventariseer 
even, de heer Van Gestel, de heer De Regt, ja. Ik begin bij de heer Van Gestel van de fractie van de 
VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en 31 oktober wij hopen dat dan ook dat dat echt de datum 
wordt waarop de aanbesteding plaats kan vinden, want we wachten echt veel te lang en het nieuwe 
zwembadseizoen is begonnen. De eerste klachten zijn dat iedereen gaat komen en wij hopen heel 
snel dat er iemand anders er eens een prachtig mooi bad van kan gaan maken, want we willen het 
niet weggooien natuurlijk, voorzitter. Wij als VLP-fractie zijn niet van mening dat het privatiseren van 
Zwembad De Stok, want zo wordt dat eigenlijk genoemd verkoop privatisering, misschien wel 
onderhanden nemen, beter exploiteren, zouden ook uitgangspunten kunnen zijn om het van de hand 
te doen. En voorzitter en wij denken niet dat dat negatief is, dat is niet per se een slechte zaak, want 
de gemeente Roosendaal zal natuurlijk uiteraard nog steeds subsidie beschikbaar moeten blijven 
stellen voor de doelgroep benadering in het zwembad, faciliteiten, hebben we vorig jaar gedaan, doen 
we dit jaar dat zal natuurlijk altijd moeten blijven bestaan. Reden natuurlijk om het wel af te bouwen, 
maar dat heeft natuurlijk wel effecten op de prijs die gehanteerd kan worden voor de entree. Daarmee 
heeft de gemeente natuurlijk altijd nog een middel middels die subsidie om die prijs te beïnvloeden, 
voor bepaalde doelgroepen, want daar gaat het misschien de fractie van de SP om, voorzitter.  En 
daarnaast, ja de minimale mogelijkheden voor het zwembad, ja het zwembad heeft eindeloze 
mogelijkheden, voorzitter. Sterker nog, voorzitter, als wij de ondernemers spreken in Roosendaal die 
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graag met goede nieuwe ideeën komen, dan gaat het zwembad ’s nachts open, overdag open dan 
moet het 24 uur open kunnen, want het moet ook 24 uur op temperatuur zijn en dus waarom dan ook 
niet 24 uur open. Niet specifiek voor het grote publiek, maar denkt u maar eens aan hele creatieve 
ideeën, bijvoorbeeld nachttrainingen van de brandweer. Dat zijn maar voorzitter, of duikersvereniging 
in de avonduren, het zijn maar zo suggesties die hier zomaar op tafel liggen. Die nu niet mogelijk zijn 
in dit zwembad, die mogelijkheden die zijn er nu niet en dat is zo beperkt voorzitter, dat kan alleen 
maar een pre zijn. En het advies van ons aan de SP is dan ook, ja die schouw neem dat dan op in een 
contract dat je sluit, met natuurlijk de nieuwe exploitant. Dat hoeft niet per se in een voorwaarde te zijn 
voor een aanbesteding. En ik noem er nog één die, dat personeel dat sociaal plan, ja oké ik zou het 
eigenlijk ook heel logisch vinden als dat personeel er niet kan blijven dat daar wel iets voor bedacht 
wordt. Dus ik snap wel dat jullie dat er inzetten maar moet dat in een aanbesteding mee als kader? 
Moet dat dan niet gewoon als eigenstandige motie worden opgedragen daar rekenschap van te geven 
of daar extra middelen op in te zetten via het loket wat wij nu bijvoorbeeld hebben of UWV te vragen 
daarin te bemiddelen. Of bijvoorbeeld de bonden te vragen, want ze vallen waarschijnlijk onder een 
cao om daarover te bemiddelen, dus er zijn meer wegen dan deze motie an sich en daarmee heeft de 
fractie van de VLP besloten hier met die motie natuurlijk ook niet in te stemmen. Nou ja helaas, zou ik 
bijna willen zeggen, voor u dan.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Van Gestel. Ik ga naar de heer De Regt van de fractie van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst heeft destijds ook ingestemd met 
het voornemen om het zwembad te privatiseren, dus wat dat betreft zitten wij op één lijn en het past 
ook prima in het kader in de agenda van Roosendaal om te komen tot een kleinere overheid. De motie 
van de SP daarop volgend klinkt sympathiek, maar nogmaals wij denken dat die overbodig is. Wij 
denken dat het college zelf mans genoeg is om te komen met een lijst van voorwaarden, garanties die 
ze zullen hanteren bij de verkoop van het zwembad dus wij vinden deze motie ook overbodig. En 
zullen hem dus niet, niet steunen. 
 
DE VOORZITTER: Dank u wel meneer De Regt. Ik ga naar de heer Yap van de fractie van de SP, uh 
VV….PvdA. Ik dacht ik schets een regenboog, dan hou ik u allemaal te vriend! Maar meneer Yap 
neemt dat mij niet kwalijk wij kennen elkaar goed. Ja hoor. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ik kwam nogal eens vroeger op de oude Stok, op de nieuwe 
Stok moet ik eerlijk zeggen toch wat minder. Ik heb in juni 2014 namens de PvdA nog eens uitgezocht 
hoeveel het ons als gemeente nu in al die jaren sinds 1999 heeft gekost. Ik weet dat en dat heb ik nog 
even nagevraagd bij wat collega raadsleden die vroeger voor de PvdA in de fractie zaten dat de SP en 
de Roosendaalse Lijst destijds lyrisch waren over die nieuwe Stok. Nou ja we hebben dat in de 
afgelopen jaren hebben we dat kunnen zien dat dat toch wat tegen is gevallen. Ik geloof dat er bijna 
50 miljoen euro mee gemoeid is in de afgelopen 15 jaar wat we als gemeenteraad in dat zwembad 
hebben gestopt. Ik denk in lijn met de heer Van Gestel VLP dat keuze privatisering er eentje is die we 
in dit geval ook kunnen volgen, dat besluit is eigenlijk ook al natuurlijk genomen. Ik ben benieuwd ook 
welke partijen zich gaan melden, we hebben daar ook al via diverse fracties mee gesproken met een 
aantal partijen die interesse hadden. Nou we zullen dat allemaal zien. Ten aanzien van die motie, die 
kunnen we niet steunen. Sorry, SP, de voorwaarden die het college heeft opgenomen behoud van de 
dienstverlening in combinatie eigenlijk ook met de punten die u aanhaalt in uw motie ja daar gaan we 
wel van uit dat het college dat ook meeneemt in die voorwaarden van aanbesteding, ja wel zullen zien 
wat daar verder uitkomt. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Vervolgens is het woord aan mevrouw Koenraad van de 
fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks vond deze motie eigenlijk helemaal niet zo 
sympathiek eerder wat wantrouwend van aard. Volgens GroenLinks wil de SP eigenlijk denken voor 
de ondernemer en ook denken voor het college. En voor ons is dat bijvoorbeeld merkbaar aan de 
vraag over het sociaal plan, want een OR of een personeelsvertegenwoordiging vraagt zelf om een 
sociaal plan als dat nodig is en daar hebben ze eigenlijk de SP niet voor nodig. Verder ademt het 
inderdaad veel controle, monitor en GroenLinks is nou eenmaal meer van high trust. Dus wij gaan 
deze motie ook niet steunen.  
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De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Koenraad. Anderen nog van u raad een tweede termijn. 
Niemand? Dan kijk ik nog even naar de heer Van Poppel, met betrekking tot de motie hoe die 
uiteindelijk eruit gaat zien of zo blijft zoals die is ingediend. Dat horen we wel. Ja ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter en ook dank u wel voor de fracties die hebben 
gereageerd. Ja, eventjes heel kort. De motie is in ieder geval opgesteld om kaders mee te geven, dat 
is één van de rollen die je als gemeenteraad, kaders stellen naar het college. Wil niet zeggen dat we 
dat wantrouwen, dus zeker geen wantrouwen maar controlerende, tenminste in een verkeerde vorm 
controleren. Maar in ieder geval doet het deugt om te horen als de wethouder zegt, ja eigenlijk is ie 
overbodig want we doen het al. Het puntje van, de twee laatste puntjes van de controle van die 
schouw en het onderhoud dat zijn eigenlijk punten ook die naar voren komen, wat ik al in mijn eerste 
betoog zei uit, ja uit evaluaties van eerdere privatiseringen waarbij ze zeiden van ja dat hebben we 
eigenlijk niet goed gedaan. En omdat het niet goed is vastgelegd draait uiteindelijk, in die gevallen 
draaide de gemeente op voor de onkosten omdat onderhoud versloft werd waardoor alleen nog maar 
een vervanging mogelijk was en die op het bordje voor de gemeente kwam. Als de wethouder nu zegt 
van ja maar dat hebben we, dat meneer Van Poppel of SP dat gaan we opnemen dat hebben we al 
opgenomen in onze plannen ja dan is de motie inderdaad overbodig en hoeven we hem ook niet in 
stemming te brengen.  
 
De VOORZITTER: Betekent dat dat u hem intrekt, want dat is wel even dat we dat constateren. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 is ingetrokken, dan hebben we niks meer te stemmen of te praten 
over dit onderwerp 
 
b. 31B-2014 Vaststellen nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door naar punt 7.b en dat is een raadsmededeling handelend over 
het vaststellen van nadere regels voor subsidieverstrekking 2015. Daar hebben een aantal fracties op, 
op ingetekend om het woord te voeren, dus ik maak gewoon even een inventarisatie van wie wil de 
eerste termijn gebruiken. Ik begin bij de heer Yap en dan inventariseer ik verder.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ik ga niet heel het debat van de Commissie Bestuur over dit 
onderwerp over doen maar enkel aandacht vragen voor het bibliotheek Roosendaal, het 
bibliotheekwerk in Roosendaal en dat wij als PvdA dat van waarde achten. We hebben kunnen zien 
dat er een korting wordt toegepast over 2015 van 250.000 euro. We hebben ook gezien dat in de 
Commissie partijen, meerdere partijen aangaven dat dat toch niet een gewenste ontwikkeling is. 
Vandaar ook dat wij als PvdA het initiatief hebben genomen om te komen tot een motie die een 
duidelijke opdracht meegeeft aan de verantwoordelijke wethouder en voorzitter ik, ja ik zou graag die 
motie nu willen indienen.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de motie “Bibliotheekwerk Roosendaal” mede ingediend door de VLP, D66, 
de VVD, CDA, de Nieuwe Democraten, de Roosendaalse Lijst en GroenLinks. Besluit het college van 
B en W op te dragen om: Puntje 1, voor 1 november 2014 te komen met een alternatief dat recht doet 
aan de Kadernota 2014. Het geschetste alternatief van de bibliotheek, de opmerkingen van alle 
fracties in de Commissie Bestuur van 17 september jongstleden waarbij met name een kleinere 
kernvestiging en volwaardige voorzieningen met voldoende service in onze wijken en dorpen centraal 
staan en de beleidsuitgangspunten van de gemeente Roosendaal. 
Punt 2, de eventuele fasering, dan wel vermindering, dan wel schrapping van de korting op de 
bibliotheek van 250.000 euro ten laste te brengen van het Transitiefonds behorende bij de Agenda 
van Roosendaal. En puntje 3, met de bibliotheek voor 1 januari 2015 een subsidie afspraak te maken 
voor de periode 2015-2018. En dit middels een voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Gaat over tot de orde van de vergadering, nogmaals door de PvdA ingediend samen 
met zeven overige partijen zoals reeds genoemd. 
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De VOORZITTER: Met uitzondering van de partij die nu interrumpeert. Mevrouw Oudhof van de fractie 
van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. De SP gaat.. Sorry, nu staat hij aan… want daarvoor 
hebben wij een paar vragen aan de Partij van de Arbeid en één van de vragen is van in de motie 
wordt gesproken over volwaardige voorzieningen. En wij zouden graag van de heer Yap willen horen 
wat dat betekent. Zijn dat… en dan gelijk hebben wij daarbij eigenlijk de vraag van de SP is sowieso 
niet voor die korting van 250.000 euro voor de bibliotheek in één keer, dus wat dat betreft staan wij 
achter de motie maar wij willen het niet in stenen steken, dus wat dat betreft willen wij van de heer 
Yap graag horen van wat is een volwaardige voorziening. Is dat een fysieke voorziening of kan dat 
ook iets anders zijn? Kan dat ook bijvoorbeeld zo’n bibliotheekbus van vroeger zijn dat is onze eerste 
vraag. En onze tweede vraag is in de motie staat van dat het ten laste komt gelegd zou worden als er 
aanpassingen komen, want dan is altijd nog maar een beetje de vraag dat wordt in de motie ook heel 
erg nog open gehouden, dan komt het ten laste van het Transitiefonds. Nou, in de Begroting 2015 ja 
weten we dat Transitiefonds niet meer voorkomt, dus er komt sowieso een aanpassing als dit 
doorgaat en de bibliotheek gaat meer geld toch ter beschikking komen dan, dan komt er een 
aanpassing ook in de Begroting 2015 waar het ergens vandaan moet komen. Heeft de heer Yap ook 
nagedacht waar dat eventueel vandaan zou moeten komen? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik was even aan het meeschrijven over de twee vragen. Jazeker over 
punt 1 eigenlijk geeft u daar al zelf uw antwoord, u noemt een voorbeeld wat een alternatief moet zijn. 
Ik denk ook zeker dat we niet alleen aan stenen moeten denken, maar wat het alternatief moet zijn 
daar ga ik als politieke partij geen antwoord op geven, dat is met name aan de bibliotheek die het 
beste weet hoe zij het bibliotheekwerk moeten organiseren in de wijken en dorpen. U heeft daar als 
politieke partij allemaal informatie over ontvangen, ik meen nog zeer recent ook. Ja, dat lijkt mij helder 
waarbij ik overigens ook wel opmerk dat ik ook kennis kunnen nomen, kunnen nemen bijvoorbeeld 
van het initiatief van Wouw waar vandaag aan de wethouder vandaag een aantal handtekeningen zijn 
aangeboden. Nou dat geeft alleen maar aan dat bijvoorbeeld voor Wouw belang wordt gehecht aan 
goede service, goede voorzieningen en hoe dat exact eruit moet zien nou dat zou ik graag over willen 
laten aan de bieb. En de kern daarvan is dat de bieb nu heeft aangegeven nog los van de korting die 
is opgelegd, maar daarvoor al over aan het nadenken over was geweest hoe kunnen wij die service 
nou optimaliseren in de wijken en dorpen, in alle wijken en dorpen van Roosendaal, dus volgens mij 
alleen maar een win-win situatie. Tweede punt, ja allereerst wilde ik ook niet het college vastpinnen op 
een bedrag van het moet 250.000 euro zijn, 200.000 of nul. Zaak is dat die 250.000 euro die korting 
die nu wordt opgelegd dat we dat niet realistisch vinden. De bibliotheek heeft ook zelf aangegeven 
dat, dat het wel kan, dat er bezuinigd kan worden maar niet nogmaals, niet voor dit bedrag, 
waarschijnlijk ook veel minder. We hebben ook in de Commissie Bestuur aangegeven dat we het 
opmerkelijk vonden dat de korting enkel bij de bibliotheek werd neergelegd en niet ook bij andere 
partijen zoals in de Kadernota 2014 werd genoemd. Goed die discussie hebben we gehad, maar de 
duidelijke opdracht is, aan het college is dus om alternatieven te zoeken met uiteraard een lagere 
bezuiniging en wellicht dat je dan op nul uitkomt, dat weet ik niet maar nogmaals ik denk dat de 
opdracht helder is. De dekking, ja ik heb nog geen Begroting als PvdA of als of we hebben als 
gemeenteraad, als nog geen Begroting 2015 vastgelegd. Dat doen we pas op 5 november, meen ik. 
En ik heb de concept-Begroting wel gelezen en daar heb ik kunnen lezen dat in de fondsenagenda 
van Roosendaal nog 2,3 miljoen zit. En dat in de Begroting, nogmaals daar hebben we nog niks over 
besloten die 2,3 of de fondsen worden opgeheven maar dat gaan ze dan in een investeringsreserve 
zetten, maakt mij niet uit. Maar haal, dan kan dat geld nog steeds uit die reserve en dan noem je het 
investeringsreserve in plaats van Transitiefonds gehaald worden, geen probleem mee. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ja, dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar de heer Fronczek van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer FRONCZEK: Dank u wel, voorzitter. Bezuiniging op leren lezen en taal zorgt bij burgers en de 
raad tot acties en reacties. In Wouw komt spontaan een handtekeningenactie op gang en op straat 
staande werd ik staande gehouden en werd mij op het hart gedrukt dat de bibliotheek van nu hoe dan 
ook haar deuren open moest houden. Die woorden en die acties die galmden eigenlijk ook nog een 
keertje door tijdens de Commissie Bestuur-vergadering, het maakte bij de fracties het nodige los. Nu 
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een week later is het opwaaiend stof weer neergedaald. In grote meerderheid tonen de fracties 
eensgezindheid door het belang te onderschrijven van het openhouden van de huidige servicepunten. 
De korting van die 250.000 euro neergelegd bij uw bibliotheek van nu raakt aan de kwaliteit van die 
bibliotheeks werk. In de motie die nu net juist is aangeboden aan de wethouder vragen wij u als 
Roosendaalse Lijst te komen met een krachtig en vooral ook een doortastend raadsvoorstel waarin de 
subsidie afspraken met de bibliotheek van nu over de periode 2015 en 2018 en de invulling hiervan 
gepresenteerd wordt. Nou, tot slot, voorzitter, wij zien er naar uit als straks de bibliotheek van nu in 
afgeslankte vorm zich opnieuw presenteert aan de burgers waarna dus jong en oud hun weg weer 
weten te vinden naar de boeken waarbij ze ongelooflijk veel leesplezier aan beleefden en beleven. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Fronczek. Ik, ik, ik wordt erop gewezen dat dit wel eens uw 
maidenspeech zou kunnen zijn in de gemeenteraad. 
 
De heer FRONCZEK: Dat klopt ja. 
 
De VOORZITTER: Dat klopt, zeker gefeliciteerd en ik ben in zoverre blij dat in de netwerkstad wij weer 
een mooi evenwicht hebben, daar hebben we een burgemeester die een predikanten achtergrond 
heeft en u heeft een predikante toekomst. Ik kan het horen, dus dat is heel mooi. Dus we zijn weer in 
balans met de netwerkstad. Ja. Ik hoop dat Frank het hoort… Twitteren jullie het even? Goed, wij 
gaan naar de heer Van Gestel van de VLP en ik had hem belooft te zeggen hoe mooi hij schrijdt naar 
het katheder. Kijk eens even.  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank, hartstikke goed. Ik zal ook zo teruglopen dat scheelt… 
De subsidieverordening of liever gezegd de nadere regels op de subsidieverordening, het college 
heeft deze vastgesteld en ook als net als vorig jaar met precies dezelfde uitgangspunten heeft de VLP 
weer gekeken naar deze nadere regels. En de VLP heeft gezien dat er op een aantal terreinen geld is, 
minder geld wordt uitgegeven dan dit jaar. En wij waren toch wel in de veronderstelling dat dezelfde 
budgetten beschikbaar waren. Verklaarbaar waren ze allemaal op één na, de activiteitensubsidies 
voor sport en cultuur. En in die pot is vorig jaar volgens de verordening, u kunt het allemaal ook op de 
website ook nalezen voor dit jaar dan als uitgave 150.000 euro gereserveerd en voor volgend jaar is 
daar slechts 100.000 euro voor gereserveerd. En daarom, voorzitter, hebben wij in ieder geval een 
motie om dat te verhogen met 50.000 euro en ik zal ik u toelichten. Vorig jaar is er voor een totaal 
bedrag aangevraagd 256.000 euro daarvan goedgekeurd is 147.000 euro. Wat ons betreft moeten 
goede projecten die goedgekeurd worden ook zeker de kans hebben om in Roosendaal plaats te 
vinden. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, een interruptie op dit punt? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: nee, niet specifiek op dit punt, ik ga hier alvast staan om, ik laat 
wel even de motie helemaal indienen door de heer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: Dat is erg aardig. 
 
De heer VAN GESTEL: Hij is pas ingediend als hij is ingediend en dan citeer ik onze voorzitter uit 
sommige vergaderingen. Voorzitter en daar wilde ik eigenlijk nog even mee wachten, maar ik zie u 
heel aandringend kijken dus ik dien hem maar snel in dan kunt u een vraag stellen. Ja, dat is wel…  
Besluit, het subsidieplafond 2015 voor activiteiten subsidie sport, recreatie en cultuur te verhogen met 
50.000 euro tot 150.000 euro onder de gestelde voorwaarden van de nadere regels. En dit is werken 
in de eerste verhoudingswijziging. 
 
De VOORZITTER: Eventjes hoor… Ik heb hem niet. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, die zat in mijn verrassingspakket, die zijn later toegevoegd. 
 
De VOORZITTER: Ja, heeft u voor mij een exemplaar? Geef even jouw exemplaar. 
 
De heer VAN GESTEL: Mijn exemplaar, ja maar dan heb ik zelf geen exemplaar, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Ja. Ja, ik heb hem. Even zien hoor. Dit is motie, krijgt dan mee nummer 6 en heet 
“Verhoging en scheiding budgetten activiteiten clubs en verenigingen ten behoeve van cultuur, sport 
en recreatie”. Dat is hem, zoals gezegd nummer 6 maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
Mevrouw Van den Nieuwenhof heeft daar een vraag over. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, eerst even een kleine opmerking, u noemt daarnet zelf een 
verrassingspakket. U komt altijd, of deze avond komt u met een echt aantal moties op het laatste 
moment die ik dus van te voren niet heb kunnen zien, vind ik jammer meneer Van Gestel, want dan 
kan ik niet goed met de fractie overleggen. Maar goed over deze motie, die is op zich niet zo 
ingewikkeld, heb ik één vraag. Waarom wacht u nou niet gewoon tot de begroting? Vorig jaar, had u,  
schitterde u in uw optreden bij de Begroting en over allerlei verenigings- en subsidiekwesties die u ook 
heel goed vooraf besprak met de fracties, waarom doet u dat nu op deze manier nu. 
 
De heer VAN GESTEL: Omdat de begrotingsbehandeling pas plaatsvindt, dat heeft meneer Yap heeft 
het daarstraks volgens mij ook gezegd 5 november en de meeste subsidiebeoordelingen moeten 
eigenlijk plaatsvinden rond dat, dat pad 5 november iets ervoor of erna. Als wij dan nog een wijziging 
van de budgetten toe zouden kennen dan vind ik het misschien beter om het iets vroeger te doen dan 
later, maar als u wilt, als u zegt ik ben positief en ik wil graag meedenken ik wil er graag onder maar 
dan wil ik het pas 5 november doen, dan kan ik ook tegen u zeggen dat ik hem aanhou maar dat u er 
wel onder komt te staan en dan ja dan maakt u dan weer een bedenking maar dan zou het wel, dan 
zou ik hem aanhouden. Maar ja. Het is toch… en voorzitter, uiteindelijk als u wenst kan ik de voorzitter 
verzoeken om zo dadelijk een schorsing van vijf minuten kunt u met uw fractie overleggen. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: We zullen er even over nadenken.  
 
De heer VAN GESTEL: Heel goed. Voorzitter, vooral doen. Voorzitter, de overwegingen zijn duidelijk, 
die staan in de van mening zijnde dat, u kunt het allemaal lezen. Maar uiteraard jeugd, sport, bewegen 
en cultuurparticipatie voor jeugd etcetera, etcetera ons cultureel-historisch erfgoed is belangrijk voor 
de stad en projecten die voldoen aan de voorwaarden, die daaraan bijdragen moeten dus wel echt 
een kans krijgen. En ik wil het iedereen ook aangeven als mensen niet voldoen aan de criteria krijgen 
ze ook geen subsidie, dus kan dat er ook niet uitgekeerd worden, dus houden we daar geld op over 
dan is dat ook prima maar ik wil in ieder geval zorgen dat goede initiatieven ook zeker doorgang 
bieden. En gelet op de cijfers van vorig jaar. Voorzitter, dan de motie “Beoordeling subsidies”, ja dat is 
een punt waar de VLP in de Commissie in elk geval met een aantal fracties niet uitkwam, zeker niet 
met de wethouder. We gaan dat toch indienen voorzitter en ik zal u kort toelichten. De 
subsidieaanvraag en daar kan de college zo dadelijk ook een inbreng op geven wordt straks 
beoordeeld door een groep van zes personen, drie uit sport, drie uit de cultuur, twee uit de ambtelijke 
organisatie iets waar de gemeente Roosendaal jaren geleden van heeft gezegd dat willen we juist niet 
dat willen wij wegleggen bij bijvoorbeeld de cultuurraad of de sportraad. Twee mensen uit de sport zelf 
of en uit de cultuur zelf. Voor de cultuur zou het gaan om De Kring, daar werd bevestigend in de 
Commissie op geantwoord. Ik heb dus inmiddels ambtelijk nagevraagd nou De Kring mag in ieder 
geval niet zelf meer een subsidie aanvragen, maar staat hun wel vrij een aanvraag van iemand die 
een activiteit in De Kring wil organiseren wel te beoordelen. Nou, daar hebben wij dan een paar 
bezwaren tegen. Ik wil niet het college nu in de weg leggen omdat ze nog bezig zijn met samenstellen 
van de Commissie dat ik ze nu al heel vast ga klemmen en het mag niet. Ik wil ze in ieder geval een 
besluit meegeven, een kader meegeven dat we in ieder geval zeker stellen waar die Commissie dan 
als het opgericht is uit moet bestaan en wat dan de voorwaarden daarvan zijn waarop ze mogen 
acteren. Wat mij betreft zou bijvoorbeeld voor cultuurprojecten iemand uit de cultuur, de drie 
cultuurmensen een iets zwaardere wegingsfactor kunnen toekennen dan de sportmensen om te 
voorkomen dat je jezelf hoger gaat waarderen dan de ander. U zegt zelf het is een testfase, maar ja 
als er goede projecten alsnog buiten de boot vallen omdat de testfase een hiaat had, voorzitter, dan is 
dat heel zonde voor diegene die het project in Roosendaal wil realiseren. En we hebben het over 
goede projecten voor sport, voor cultuur, voor jeugd en met name dat onderdeel jeugd, voorzitter, is 
voor ons zeer belangrijk. Dus wij dienen een motie in “Beoordeling subsidies”. Besluit: het college op 
de dragen om de beoordeling van subsidies middels een Beoordelingscommissie tot stand te laten 
komen aan de hand van bovengenoemde kaders. Overwegende en van mening zijnde waarbij 
vakinhoudelijkheid en neutraliteit van de leden van de Beoordelingscommissie zwaarder dienen te 
wegen. 
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De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Beoordeling subsidies”. 
 
De heer VAN GESTEL: Plus, voorzitter, zouden wij willen weten of het klopt, vandaag is het ambtelijk 
wel bevestigd maar we willen het van het college ook horen dat de cultuurraad niet meer meedoet aan 
dit project. Is dat waar, is dat niet waar. Kunt u daar misschien al wat duidelijkheid over geven? Dan 
een laatste motie, voorzitter, ja en die is dan voor een andere wethouder, voorzitter, heb ik in de 
Commissie begrepen die was er toen niet nu wel dus ik hoop dat de heer Polderman er zin in heeft 
vanavond. Motie en dan moet ik hem goed voorlezen “Verenigingsleven inzetten tegen eenzaamheid 
onder ouderen”. Een groeiend probleem, ik heb u voorgeschoteld constaterende de motie van de SP 
die de raad toen heeft aangenomen onder grote aanvoering van de SP samen met de Roosendaalse 
Lijst toentertijd. Overwegende dat en van mening zijnde dat zijn precies uit die motie overgenomen, 
die staan dus als een huis. Daarvan komt het dictum: Draagt het college op bij de uitwerking van 
nadere regels subsidieverordening 2016, dus niet 2015 maar 2016, te komen tot een aparte 
subsidieregeling ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen bedoeld voor verenigingen of 
stichtingen om activiteiten te kunnen organiseren nou ik laat ze het college vrij om daar zelf ook een 
keuze in te maken. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Verenigingsleven inzetten tegen 
eenzaamheid onder ouderen”. En de heer De Regt heeft daar een vraag over. 
 
De heer De REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog wel een vraagje over motie 6. Ik was 
net even te laat. Punt 2 te verwerken in een begrotingswijziging. Een begrotingswijziging bestaat ook 
altijd uit een debet- en een creditkant met name de dekking. De dekking geeft u niet aan in het 
voorstel, die extra ton die u beschikbaar wil stellen. Heeft u daar al een antwoord op? Sorry? 
 
De heer VAN GESTEL: Het is 50.000 extra, voorzitter. 
 
De heer DE REGT: Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dus geen ton maar 50.000. 
 
De heer DE REGT: Maar die dekking? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, allereerst zitten wij met een klein, ik zal niet zeggen probleem 
want dat zal dan te zwaar aangedikt zijn, een uitdaging. We kunnen een dekking gaan zoeken en dan 
kunnen we met elkaar praten of u dat wenselijk vindt dat we die dekking oproepen en dat u zegt hier 
of daar. We hebben ook naar potjes gekeken, dan zou ik zeggen ik haal het uit potje X. En dat zegt u 
ja maar dat vind ik weer heel belangrijk. Ik denk dat als we het signaal afgeven dat we dit heel 
belangrijk vinden hebben we ook nu nog genoeg tijd om te kijken naar een gedegen dekking. En dan 
laat ik het voorstel graag in het college, of het college graag een voorstel voor doen en zodat we dat 
ook kunnen afwegen, want dan kunnen we ook zeggen, nou we zijn het niet eens met die dekking en 
dan kunnen we gaan kijken naar een nieuw dekkingsvoorstel. Ik vind namelijk de kracht van de motie, 
dus de inhoud van die motie veel belangrijker, het doel dan dat ik uiteindelijk ga kijken waar ga ik dat 
geld nu precies vandaan halen. Als ik zou zeggen, ik doe dat pas 5 november met de Begroting dan 
heeft u een punt dan ga ik hem ook dekken. Dus ik heb nu gezegd laat ik dan nu het college ook de 
gelegenheid geven zelf even te zoeken naar het geld. Is er vast en zeker, maar misschien dat het 
college 5 november zegt nou we hebben gekeken er is 150.000 euro beschikbaar maar we kunnen 
maat 120.000 euro goedkeuren. Nou dan gaan we maar 20.000 over het budget heen natuurlijk, dus 
ook daar zit een soort ja we weten nu nog niet precies hoe dat gaat lopen. Ik weet het u bent geen fan 
van me, maar vooruit voor deze ene keer meneer De Regt. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik had een vraagje over die motie over de eenzaamheid of het 
verenigingsleven inzetten tegen eenzaamheid, maar wat ik niet begrijp is eigenlijk het staat ouderen 
natuurlijk niet, het staat ouderen gewoon vrij om lid te worden van zo’n vereniging. En eigenlijk is dat 
toch de snelste weg. Dus ik begrijp niet zo goed waarom u dat niet. Kijk dat u dat wilt stimuleren dat 
snap ik dat mensen uitgedaagd moeten worden om weer actief te worden in een vereniging, of lid te 
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worden van een vereniging maar dit is een beetje, dit wordt wel heel consumptief naar mijn mening. 
Wat vindt u daarvan? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, laat mij dat aan u toelichten. Wij hebben nu voor de jeugd 
georganiseerd dat er allerlei projecten tot stand kunnen worden gebracht. Mensen hebben ideeën 
kunnen een subsidieaanvraag indienen voor jeugd. Voor ouderen is dat dan niet mogelijk, want dat 
valt niet onder de categorie jeugd. Nu zijn er een aantal clubs en verenigingen in Roosendaal die 
zeggen wij doen voor ouderen weleens voorstellingen geven in het bejaardenhuis zelf, ze zijn slecht 
ter been komen bijna de kamer niet af. We proberen dat leuk in te kleden, daar kun je denken aan 
organisaties als de Zonnebloem die natuurlijk heel veel eigen middelen daarvoor hebben. Maar het 
zijn bijvoorbeeld ook hele kleine verenigingen die echt door vrijwilligers worden gerund, een koor of 
een ouderenkoor, zeemanskoor of een toneelvereniging, die zeggen ja die ouderen zijn misschien niet 
altijd in staat om met ons actief mee te doen in de vereniging maar om ze niet aan de kant te laten 
zitten, om die eenzaamheid toch een beetje tegen te gaan willen we ze graag opzoeken. Maar ja u 
weet net zo goed als ik voor niets gaat de zon op. En sommige verenigingen hebben gewoon de 
draagkracht niet meer om dat te organiseren en die zeggen wij hebben zoveel op onze plank zitten ja 
dat gaat gewoon niet. En ik zou bijvoorbeeld een suggestie kunnen doen dat de honkbalvereniging 
zegt ja ik zou wel willen om dinsdagmorgen een aantal ouderen hup het veld op en we gaan 
aangepast met die ouderen proberen wat te bewegen of te honkballen of een beetje buiten dan ga je 
toch die eenzaamheid tegen. Maar die honkbalclub moet daar wel een investering moet wel een 
begeleider bij zijn of er moet iemand aanwezig zijn. Nou de nadere regels voor subsidies zijn altijd 
gesteld dat er eigen geld in moet zitten maar ik vind het, het is en dat staat ook in de motie 
subsidieregeling kan een vliegwiel zijn om dit soort dingen wel tot stand te brengen. Om de 
verenigingen uit te dagen ook daadwerkelijk ook iets te doen niet alleen voor de jeugd maar ook voor 
eenzame ouderen. En daar heb ik wel compassie mee voorzitter, eenzaamheid onder ouderen want ja 
soms is het echt ja daar schrik ik wel eens van als ik mensen tegenkom hoe dat erbij zit. Ik moet vaak 
vergaderen in de avonduren dus ik kan er geen tijd voor vrijmaken, moeilijk want ik moet met u in 
debat, maar ik zou graag zien dat verenigingen die daar wel tijd in willen steken die kans ook krijgen. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik sluit me dan toch aan bij mevrouw Van den Nieuwenhof ook 
van dit zijn toch best wel inhoudelijke discussies die je dan eigenlijk heel onvoorbereid ook gaat 
voeren, dus waarom heeft u dan inderdaad niet gedacht van ik ga dat wat later en wat meer 
voorbereiden, want uw verhaal is natuurlijk u bent niet de enige die compassie heeft met de eenzame 
ouderen maar ja er zijn natuurlijk heel veel andere mogelijkheden om dat ook te stimuleren. Dus ik zou 
daar graag op een ander moment dan op terugkomen. Ik heb daar eigenlijk geen vragen meer over 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik hoorde wel die vraag. 
 
De VOORZITTER: Nou, ik niet. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, ik, mevrouw Koenraad vraagt zich af waarom ik het dan nu ineens zo doe 
en sluit zich aan bij mevrouw Van den Nieuwenhof. In de Commissie heb ik het daadwerkelijk wel 
ingebracht. Alleen natuurlijk de discussie over de bibliotheek over manden, de Commissievergadering, 
dus is daar vanuit de zijde van het college wellicht op gereageerd maar vanuit de zijde van de 
Commissie niet, dus daar is misschien ook vanuit de zijde van de Commissie, ik ga u niet als raadslid 
maar de Commissie een gemiste kans om met mij daar op dat moment een debat over aan te gaan. 
Maar overigens nogmaals dezelfde aanbieding staat als u zo meteen zegt ik wil er onder staan, maar 
dan met begroting dan doen we dat toch?  
 
De VOORZITTER: Ja, dat, regel dat allemaal straks maar. Ja. Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. De VLP constateert een probleem en dat is dan die 
eenzaamheid onder ouderen, daar zijn we het allemaal over eens. En de oplossing van de VLP is om 
een aparte subsidieregeling in het leven te roepen. Dus met een aparte subsidieregeling lossen wij het 
eenzaamheidsprobleem op, dat is dan blijkbaar de logica van de VLP. Zijn er wellicht nog andere 
zaken die mogelijk kunnen bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen of is het 
alleen maar die subsidieregeling. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, voor mensen sommige mensen is de wereld zwart-wit. Voor de 
heer Schijvenaars meestal roze en wit, maar dit is natuurlijk niet de strekking van de motie dat zijn ook 
niet de uitgangspunten die ik hier zeg. Het kan een vliegwiel zijn voor het verenigingsleven om zich 
meer betrokken te voelen bij het aanpakken van het probleem eenzaamheid onder ouderen. En dat 
vliegwiel, kijkt u naar de nadere regels subsidieverordening, we hebben dat als gemeenteraad 
vastgesteld. Doelstelling is dat het college knoppen heeft waarbij zij vliegwielen kunnen creëren. U 
heeft voor volgend jaar ook gezien in die nadere regels dat ze voor het eerst een pot geld hebben om 
discriminatie tegen te gaan. Dan kunnen mensen dus subsidie aanvragen om discriminatie tegen te 
gaan. Dat zijn vliegwielen, dat zijn dus maatschappelijke effecten die wij, de VVD heeft het er altijd 
over gehad, maatschappelijke effecten die we daarmee positiever kunnen beïnvloeden.  
 
De VOORZITTER: Nog een kleine, toevoeging… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Laatste poging, voorzitter. In de begroting die we nog gaan behandelen 
met elkaar daar staan maatschappelijk effecten beschreven, onder andere ten aanzien van de 
eenzaamheid onder ouderen ja en dat moet fors omhoog ik geloof richting de 60% als ik het me even 
goed herinner. Op basis van die Begroting komen dan uiteraard allerlei activiteiten om dat doel te 
gaan bereiken. Is het dan niet zinvoller om de hele discussie over die eenzaamheid te voeren op het 
moment dat we met elkaar afspraken gaan maken over het bereiken van een maatschappelijk effect, 
want je kunt wel heel mooi nu verwoorden van dat is een vliegwielconstructie, maar de motie is heel 
simpel, u constateert een probleem en uw oplossing is B. En volgens mij zijn er veel meer oplossingen 
dan alleen maar een extra subsidieverordening. 
 
De VOORZITTER: Oké, even kort nog en dan... 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Is het voldoende. 
 
De heer VAN GESTEL: Wij constateren een probleem en wij geven aan dat het belangrijk is om 
verenigingen en stichtingen niet te vergeten als daar subsidiemiddelen voor beschikbaar zijn. Het 
college heeft aangegeven dat die middelen straks met de draai komen. Ik vind het belangrijk om in 
ieder geval ook te waarborgen dat dat niet naar grote instellingen gaat maar ook gaat naar 
verenigingen die een veel krachtiger bijdrage zouden kunnen leveren, ik moest het kort houden 
voorzitter, om die eenzaamheid van ouderen ook tegen te gaan. Met elkaar, door elkaar, samen als 
samenleving met elkaar. Ja, misschien dat meneer Schijvenaars het liever alleen wil doen, met z’n 
eigen fractie maar ja goed we zien het. 
 
De VOORZITTER: Goed. Dank u. Ik ga naar de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Als ik even begin met de motie over de bibliotheek 
die tamelijk breed gesteund is. Wat betreft de VVD is deze motie een opdracht maar wel een opdracht 
binnen het redelijke. Waarom? We vinden dat het college nog wel een onderhandelingspositie over 
moet houden, zodat niet als straks de wethouder met de bibliotheek aan tafel zit hem op één of 
andere manier het vel over de oren gehaald kan gaan worden, want hij moet. Ja u moet maar binnen 
het redelijke. En dat is even hetgene wat we naast wat door al zoveel mensen in de Commissie 
gezegd is en bijna iedereen heeft het hier nog een keer gezegd, wat we daaraan toevoegen en willen 
toevoegen. Tenslotte hopen wij, maar ik vermoed dat iedereen hier dat hoopt dat het kostbare 
gemeenschapsgeld vooral gebruikt gaat worden voor de dienstverlening en niet hoofdzakelijk voor 
een gebouw. Iedereen wil een mooi gebouw, maar dienstverlening willen we toch ook heel graag. Wat 
betreft de andere moties die voorliggen, we verwachten dat de VLP daarmee alleen komt te staan en 
dat waren dan de moties bevordering subsidies en eenzaamheid. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad in deze termijn? Of kunnen we naar de 
wethouder. Dat is het geval. Wethouder Verbraak. En dan geloof ik dat één motie nog voor wethouder 
… en jij ook nog. Nou, ja geef maar even aan, wie. Meerdere wethouders zullen de beantwoording 
doen. Wij beginnen bij, met wethouder Verbraak.  
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De heer VERBRAAK:  Ja, het wordt een Mis met drie heren, voorzitter. Ik zal inzoomen op de motie 
bibliotheek. Na een brede discussie in de Commissie vind ik het toch knap dat de raad zichzelf 
gevonden heeft om een duidelijke opdracht weg te leggen en daar ga ik ook mee aan de slag. Meneer 
Van den Beemt maakt wel een hele zinvolle opmerking. Wat het goede is van de bibliotheek, die 
hebben gezegd wij kunnen 250.000 euro bezuinigen maar niet in het tempo wat u voorstaat. Nou en 
die discussie die zullen wij met elkaar moeten gaan voeren. En ik zit komende maandag meen ik al 
met de directie van de bibliotheek aan tafel. Voorzitter, de ja de motie is helder, daar kan ik prima mee 
uit de voeten. Dan had ik ja een, een discussie met de heer Van Gestel in de Commissie over de 
samenstelling van de beoordeling subsidies. Twee mensen van Sportservice Noord-Brabant, twee 
mensen uit het culturele veld, niet uit de Cultuurraad want de Cultuurraad heeft inderdaad om 
moverende redenen aangegeven het dit jaar niet te doen, maar ik vind wel twee mensen uit het 
culturele veld en daarnaast nog mensen vanuit onze eigen organisatie die dat proces begeleiden. 
Natuurlijk moet verstrengeling van belangen, maar dat hebben we in de Commissie… 
 
De VOORZITTER: Even, mevrouw Koenraad heeft een interruptie van het punt van zojuist. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, want de heer Verbraak zegt nu wel iets heel spannends, want 
de Cultuurraad is toch juist ook bedoeld om dit soort werk te verrichten. Dus dat lijkt een beetje op 
werk onwilligheid. 
 
De heer VERBRAAK: Nou, voorzitter, dat weet ik niet of dat zo is maar ze hebben mij in ieder geval 
aangegeven om dit jaar, andere jaren deden zij dat alleen de cultuursubsidies. We hebben nu sport, 
cultuur, recreatie, toerisme aan elkaar gekoppeld en vanuit dat veld zullen we ook de beoordeling 
plaats laten vinden en de cultuurraad heeft gezegd daar niet in mee te doen, maar goed daar heb ik, 
daar heb ik kennis van genomen. Ik zal nog kritisch richting de heer Van Gestel kijken naar die 
samenstelling zoals u die noemt. 
 
De heer VAN GESTEL: Nog één klein vraagje. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: U gaf zojuist eerst aan om moverende redenen nu laat u een beetje in het 
midden of zij die reden ook kenbaar hebben gemaakt. Bent u op de hoogte van hun beweegredenen 
en zo ja welke zijn dat dan.  
 
De heer VERBRAAK: Ik heb doorgekregen dat ze, dat ze deze keer niet meedoen en ik zal met de 
voorzitter van de Cultuurraad ga ik het horen. Ik heb daar de heldere redenen nog niet van gekregen.  
 
De heer VAN GESTEL: Mogen wij daar ook van in kennis gesteld worden uiteindelijk? Vind ik toch wel 
belangrijk uiteindelijk wel te weten waarom dan de Cultuurraad die wij toch jarenlang in het leven 
hebben gehouden dan hier dan niet aan meedoet. Dat vind ik toch wel belangrijk.  
 
De heer VERBRAAK: Ja. De Cultuurraad bestaat nog steeds hoor, die doen ook nog gewoon hun 
ding. Maar ik zal u bellen. Voorzitter, dat aangaande de twee moties die ik zou behandelen en de heer 
Theunis zou nog iets zeggen over de motie over de verhoging en scheiding budgetten. En de heer 
Polderman over eenzaamheid.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank, voorzitter. Toch nog even mijn reactie op twee moties, zeker ook de 
motie over de Beoordelingscommissie die gaat over meerdere subsidies. Ik wel even één ding 
aantekenen. Er wordt allemaal gesuggereerd alsof dat de Beoordelingscommissie die zo’n beetje vrij 
haar gang kan gaan. Niet is minder waar, want wij geven heel duidelijk de kaders mee aan die 
Beoordelingscommissie, dat wil ik wel even benadrukken. Er zijn beleidsregels vastgesteld. Op grond 
van vastgesteld beleid door u raad, voorzitter. Er zijn maatschappelijke effecten aan verbonden, dat is 
het kader, waarbinnen die Commissie haar werk moet gaan doen, dat wordt ook nog vergezeld van 
ambtelijke adviseurs die zullen daar heel duidelijk op toezien daar waar nodig adviezen plegen. En als 
het gaat, deelname inhoudelijk veld dan wordt hier gesuggereerd alsof dat belanghebbenden uit de 
verenigingen zijn, dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Op het gebied van sport is dat ook niet. Ik wil 
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dat heel duidelijk nuanceren, bovendien aan de achterkant is het altijd zeker nog het college die er 
over gaat besluiten, wat dat betreft hebben wij dat uitstekend ingekaderd en ben ik er van overtuigd 
dat we met de Beoordelingscommissie ook in deze zin het werk kunnen laten doen en het experiment 
kunnen aangaan omdat wij dat meer, meer dan voldoende hebben ingekaderd. Wat dat betreft vind ik 
die motie dan ook overbodig. Wij kunnen daar zelf ook goed over nadenken, hebben we ook gedaan 
en dat zullen we ook doen. Ja, dan over de budgetten van subsidies daar is de reactie heel simpel, 
inbrengen bij de Programmabegroting, heel simpel. Kunnen zeker aanvragen kunnen worden 
ingediend als blijkt 25 november dat de Begroting toch wordt verruimd heb je meer ruimte om wat 
meer beoordelingen toe te kennen. Doe dat gewoon bij de Begrotingsbehandeling. En overigens 
beslispunt 2 is erg curieus omdat hier voorgesteld wordt een Begrotingswijziging op een Begroting die 
nog niet is vastgesteld. 
 
De VOORZITTER: Tenslotte, wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ga in op motie 8 over eenzaamheid 
ingediend door de VLP. Voorzitter, ik vind het een sympathieke motie en inderdaad meneer Verbraak 
dan is er wel iets mee mis. Ik kom daar zo op terug. Maar de constateringen die gedaan worden en de 
overwegingen die gedaan worden en de mening die hier uitgesproken wordt, voorzitter, allemaal prima 
dingen. Allemaal zaken waar wij zeggen daar kunnen we volledig achter staan. Maar wat dat betreft 
sluit ik wel een beetje aan bij de woorden van de heer Schijvenaars, die zegt ja, die zegt dat volgens 
mij ook, goede punten maar de oplossing die hier geboden wordt die is toch niet helemaal adequaat 
op het probleem dat wij hier maatschappelijk hebben. Het is de week van de eenzaamheid, volgende 
week geloof ik. Het is zeker een punt wat maatschappelijk absoluut van belang is. Het probleem in 
Roosendaal is ook groot maar ik hecht er toch wel aan, voorzitter, om te zeggen dat eenzaamheid ook 
vooral een gemoedstoestand is, een gevoel. En misschien zijn er wel mensen in deze zaal die zich 
nou heel eenzaam voelen, dan kan zomaar. Dus om de oplossing te zoeken in een en dan nog wel 
een aparte subsidieregeling dat is denk ik toch niet wat we moeten hebben. En ik ben het ook eens 
met de sprekers, verschillende waren dat, die zeiden laat u dit punt nou meenemen in de discussie die 
wij gaan voeren over de hele decentralisatie  en de hele Participatiewet zoals we dat moeten in gaan 
vullen, want daar is natuurlijk gewoon de voorwaarde die wij moeten gaan stellen. Hoe kunnen 
mensen participeren in de samenleving. Als overheid hebben we de plicht om in ieder geval die 
voorwaarde dat mensen kunnen participeren om die zo optimaal mogelijk te maken en in die zin 
begrijp ik de strekking van de bedoeling van uw motie prima en zal ik dat ook zeker meenemen, zeker 
naar 2016. Maar om daar een aparte subsidieregeling voor te maken dat is volgens mij, dat past 
gewoon niet op elkaar. Dus wij gaan dat zeker meenemen, deze bedoeling, deze oproep aan u om die 
eenzaamheid beter op de agenda te krijgen. Dat past ook, denk ik, in de hele discussie die we met 
elkaar gaan voeren over die participatiesamenleving, dat wij die voorwaarde kunnen doen, maar dan 
nog moeten wij niet de illusie hebben dat wij daarmee het gevoel van eenzaamheid van mensen die 
misschien wel overal participeren, want die mensen komen we ook tegen. Mensen die overal lid van 
zijn en overal in meedoen en toch als je ze vraagt wat mankeert eraan ja ik voel me zo alleen. Dat is 
echt waar. En dat is een probleem dat kunnen we niet oplossen. Dus wat wij wel moeten doen is te 
zorgen dat mensen mee kunnen doen en dan hopen dat ze in ieder geval die gevoelens van 
eenzaamheid niet aan het, aan dat punt dat ze niet meer mee kunnen doen aan de samenleving ligt 
maar aan andere dingen. Mijn moeder van 92 die belt mij regelmatig op en dan zegt ze ik voel me zo 
alleen, ja die mist mijn vader, haar man, waar ze 40 jaar mee getrouwd was, daar doe je niks aan. 
Maar dan zijn wel dingen die je reëel moet maken en die je inzichtelijk moet maken. En wij hebben de 
plicht nogmaals, maar ik verval in herhaling voorzitter, dat we de participatiemaatschappij samen met 
u vorm moeten gaan geven. Dus al met al goede bedoelingen maar we moeten toch de motie 
ontraden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Polderman. Dan kijk ik even naar u raad of er na al 
hetgeen is gezegd behoefte is aan een tweede termijn. Dat is het. Ik inventariseer even hoor, dan 
even over degenen die dan in eerste termijn nog niet het woord hebben gevoerd. In ieder geval 
mevrouw Van den Nieuwenhof, mevrouw Oudhof. Ik begin bij mevrouw Van den Nieuwenhof van de 
fractie van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Over de motie over de bibliotheek in 
Roosendaal, er is al veel over gezegd. De wethouder merkt het ook al op, de raad heeft elkaar 
gevonden, de raadsleden hebben elkaar gevonden. We waren laatst op een raadsconferentie die als 
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thema had verbinden, verbinden met de samenleving, maar ook verbinden met elkaar en ik denk dat 
we hier een stukje verbinding met elkaar hebben laten zien. De heer Yap van de Partij van de Arbeid 
heeft het voortouw genomen waarvoor een compliment. En alle raadsleden hebben elkaar gevonden 
en water bij de wijn gedaan, zodat er toch een motie ligt die breed gesteund wordt door acht partijen 
en misschien straks ook nog door de SP. Ja, er aan toevoegen heeft niet zoveel zin behalve dat wij 
ook vooral de dienstverlening belangrijk vinden. En de eerste besparing kan natuurlijk al snel 
gevonden worden in de huisvesting dat biedt perspectief en gunstige vooruitzichten aldus de directeur 
van de bibliotheek mevrouw Assink, die noemde al een besparing van 150.000

 
euro op dat gebied 

voor de centrale vestiging in het centrum van de stad. De moties die er dan verder nog ingediend zijn 
door de VLP die gaan we niet steunen. Al om de redenen, dien de zaken die bij de Begroting 
thuishoren daar in, dit is geen toezegging dat als je er voor kiest om hem door te schuiven dat wij het 
dan wel steunen. Dat is aan u wat u afweegt maar nu zullen we hem zeker niet steunen. En de andere 
moties, nou de wethouders hebben daar al afdoende over geantwoord. Overbodig, ja niet de 
oplossing voor de problemen en de motie over de bemensing van de Beoordelingscommissie daarvan 
is ook al gezegd overbodig. En de wethouder heeft aangegeven om kritisch naar de samenstelling te 
gaan kijken. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de 
fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. Ik wil ingaan op de moties. Allereerst bibliotheekwerk 
Roosendaal. Ik heb daar daarnet al aan de heer Yap wat verduidelijking gevraagd over de motie. De 
wethouder heeft gezegd ik ga volgende week al in gesprek met de bibliotheek en ik ga deze motie ga 
ik verder uitvoeren. Dus wat dat betreft zijn wij daar als SP sowieso blij mee dat er weer een gesprek 
gaat komen en dat er dan voor 1 november een nieuw voorstel gaat komen. Waar wij wel een beetje 
bang voor zijn omdat de motie toch vrij open is, het gaat over vermindering, schrapping en de korting 
of een eventuele fasering dus als het heel open is van er kan nog alles uit komen dat we straks in de 
Commissie toch weer dezelfde discussie gaan voeren. Dus ja, ik hoop niet dat dat weer een herhaling 
van zetten is dat we daar nu weer straks op terug gaan komen. Ja de SP heeft gezegd van wij zijn 
sowieso voorstander om die 250.000 euro korting op de bibliotheek niet in één keer uit te voeren. We 
hebben nog wel steeds wat moeite met die volwaardige voorziening zoals in die motie staat, want ja 
wij zouden spreken van liever van een gewone voorziening en dan hoeft dat volwaardige er van ons 
niet bij en nog beter is natuurlijk een volwaardig aanbod. Dat zou voor ons nog veel beter zijn dan heb 
je het anders. Maar water bij de wijn doen dat willen we wel, want de strekking van de motie zijn we 
het wel mee eens dus deze motie die gaan wij steunen. Dan de moties van de VLP. Ik wil nog ingaan 
op de motie verenigingsleven inzetten tegen eenzaamheid onder ouderen. Nou, voor de SP is het 
voorkomen van eenzaamheid onder ouderen is een belangrijk punt, daar hebben wij vragen over 
gesteld aan de wethouder. En wij willen zeker dat heel veel verenigingen en stichtingen daar ook 
aandacht aan besteden, maar om daar nu een aparte subsidieregeling voor in het leven te roepen dat 
vinden wij dan weer net eigenlijk best wel en brug te ver. Er moet gewoon aandacht gaan komen, 
want en zo in heel de samenleving, denk ik, we gaan het meenemen in de decentralisaties. We zitten 
nog te wachten op de antwoorden op onze vragen sowieso nemen wij het dan ook weer mee in de 
Commissie Omgeving staat het voor. Dus wat dat betreft, denk ik, dat er nog heel veel aandacht voor 
dit punt gaat komen. En ja een aparte subsidieregeling dat vinden wij niet nodig. Ik vind dat 
verenigingen en stichtingen zeker aandacht moeten gaan besteden aan de eenzaamheid van ouderen 
te voorkomen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Nog anderen van u raad in tweede termijn die niet 
hebben gesproken in eerste termijn? De heer De Regt. Ja, ga uw gang. Ja. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het wel gepast om eventjes te reageren op de 
ingediende moties door de VLP. In zijn algemeenheid vind ik het jammer dat we nu pas de moties op 
onze bureaus vinden, dus in het vervolg graag wat eerder dan kunnen we er in de fractie over spreken 
en dan is het toch wat handiger om daar wat dieper op in te gaan. Wat betreft motie 6 over verhoging 
van het budget dat is een vinden wij een prima onderwerp om mee te nemen naar de 
Begrotingsbehandeling, dus wij zullen er wat beter naar kijken. En wat betreft motie numero 7 en 8 
nemen wij graag het advies van de wethouder over, dus wij gaan deze moties niet steunen.  
 



 
 

Verslag raadsvergadering 24 september 2014     pagina 33 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik pel dan even de sprekers in de eerste termijn af. Meneer Yap. Niet 
het geval. De heer Fronczek ook niet? De heer Van Gestel? Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Kijk, voorzitter, ik heb niet gestopwatcht vanavond maar in ieder geval is er 
over meer dan alleen de bibliotheek gesproken vanavond als we de subsidieverordening vaststellen, 
dat vinden wij als VLP in ieder geval al winst. En u had van ons natuurlijk niet anders mogen 
verwachten dan wij zijn voor het extra stimuleren van het verenigingsleven, volksfeesten, onze 
cultuurhistorie en sport. Dus wat dat betreft, voorzitter, die had u al ontvangen. Dan motie nummer 6, 
we hebben de raad goed beluisterd. En ik kijk heel lief naar mevrouw Van den Nieuwenhof van het 
CDA omdat toch zullen we dan in de Begroting gaan we dat doen, dus dan wil ik hem aanhouden de 
motie, maar dan nodig ik u wel uit samen met de heer De Regt want die heeft dat daarnet ook gezegd 
maar ook alle andere partijen die dat willen natuurlijk om met ons te praten over deze specifieke 
motie. En dan hoop ik dat u op die uitnodiging in kunt gaan.  
 
De VOORZITTER: Nou dat regelt u buiten deze vergadering. Maar voor nu is van belang dat de motie 
nummer 6 wordt aangehouden, dat is niet ingetrokken, aangehouden, gaan we dus vanavond niet 
over stemmen en kan eventueel weer opnieuw aan de orde komen tijdens het Begrotingsdebat. Dus 
motie nummer 6 is aangehouden. Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Uiteraard, voorzitter, we luisteren ook naar uw raad. Op motie nummer 8 
verenigingsleven inzetten tegen eenzaamheid onder ouderen, wij zeggen niet de oplossing of de 
enige oplossing, wij zeggen het kan bijdragen aan het oplossen van. Wij zijn van mening als VLP dat 
subsidieregeling juist moet dienen, die wij hebben die normale regels, juist moet dienen om aan 
knoppen te kunnen draaien om te kunnen stimuleren om vliegwiel te kunnen creëren, ja dat is onze 
mening dus die motie hebben wij vanavond dan ook met dit dictum in ieder geval in stemming. Ja, ik 
kan niet anders zeggen, we hebben toevallig een standpunt dat kan ook, voorzitter. Dan motie 
nummer 7…Ik wacht even… 
 
De VOORZITTER: Op die motie van zojuist nog een vraag, de heer Van Poppel. Ja. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, heel kort want de strekking snappen we natuurlijk wel. De 
huidige subsidieregeling daar praten we ook over maatschappelijke effecten als één van die 
maatschappelijke effecten is bijdragen aan, aan de vermindering van het gevoel van eenzaamheid of 
aan de oplossing, ja de oplossing is er dus niet, daar zijn we het wel over eens. Dan is dat in de 
huidige regeling toch ook al mogelijk? 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, in de huidige subsidieregeling is dat niet mogelijk. Ik heb hem helemaal 
nageplozen van A tot Z, alle regels doorgelezen. Alle bedragen van vorig jaar en dit jaar bekeken. Ik 
heb allerlei grafiekjes en tabellen ernaast gezet ik heb de ambtelijke organisatie plat gevraagd met 
informatie, alles doorgenomen. U kunt voor eenzaamheid onder ouderen geen subsidie aanvragen. 
Nou, dat zou ik dan graag willen zien in 2016, ik wil ook het college niet onoverkomelijk voor de voeten 
schieten, want er zou ook van Staatssecretaris Van Rijn een bedrag beschikbaar zijn voor die 
budgetten dus laat ik ze dan nog vrij om daar zelf een verdeling in te maken, ben ik nog lief eigenlijk 
voor het college vanavond. En dan het enige wat ik vraag doe het dan voor 2016 dat ook verenigingen 
en stichtingen daar in ieder geval van mee kunnen profiteren. Afijn, voorzitter, ik hoor dat u in ieder 
geval de constateringen, overwegingen en van mening zijnde dat deelt, maar dat u het besluit niet 
deelt. Nou, dat is dat ook uw stem vanavond, waarschijnlijk. Dat gingen we zien. Motie nummer 7, 
voorzitter, beoordeling subsidies ja daar blijft de VLP-fractie toch wel unaniem het over eens. Als 
iemand uit de sporthoek een cultuursubsidie moet gaan beoordelen, u kunt zoveel parameters 
invoeren als je wilt, beoordelen is naar vermogen subjectief iets gaan bekeken en daar een cijfer aan 
hangen. Er zijn geen objectieve parameters voor een project. Je kunt objectief beoordelen of het 
voldoet aan de eisen maar u kunt niet objectief beoordelen of het het gewenste maatschappelijk effect 
wel gaat realiseren, het project moet namelijk nog uitvoering krijgen. Dus u kunt echter aangeven gaat 
het daadwerkelijk naar ons inzicht bijdragen. Nou dat inzicht is er voor sport bij sportmensen, dat 
inzicht is er voor cultuur bij cultuurmensen, maar naar onze mening is dat niet voor cultuur ook 
definitief voor sport toe. Wij willen en daarmee wil ik toch de bijdrage van wethouder Theunis even 
nuanceren. Wij hebben niet gezegd dat het hier maar met een potje vandaan gegaan is, wij zeggen 
echter wij willen graag als u het gaat proberen iets meer veiligheid inbouwen. Proberen vinden we 
altijd heel eng als mensen goede initiatieven hebben en bij het proberen mislukt het hebben die 
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mensen met dat initiatief gewoon nul gekregen, dat zou wat ons betreft heel zonde zijn. Plus, 
voorzitter, altijd als er dus belangen spelen dan zeg ik ook niet dat ze daar niet mee om kunnen gaan. 
Dan zeg ik alleen dan zou dat beter zijn dat als daar een belang is dat ze niet mee kunnen 
beoordelen. En ik hoor het college zeggen dat er vier man uit bestaat de Commissie, vier man uit de 
Commissie bestaat. In de Commissie zei de wethouder testpersonen, beoordelen die ambtenaren nou 
wel of niet mee. Wat mij betreft hoeven ze ook niet te adviseren, want dat was niet het uitgangspunt 
wat we vier, vijf jaar geleden met elkaar gedeeld hebben. En dat uitgangspunt deelt de VLP-fractie nu 
wel en vandaar dat we de motie ook wel in stemming brengen.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel meneer Van Gestel. De heer Van den Beemt nog behoefte aan 
een tweede, nee is niet het geval. De wethouders nog behoefte aan een reactie in tweede termijn? 
Denk ik niet. Nee, oké. Dat betekent dat wij, dat wij gaan, gaan stemmen over de moties die nog in 
stemming moeten worden gebracht. Wij beginnen bij motie nummer 5, handelend over het 
bibliotheekwerk Roosendaal. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. 
Wie is voor motie nummer 5? Voor motie nummer 5 heeft u allen gestemd. Bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 6 is zoals gezegd aangehouden. Dan gaan we naar motie nummer, 
nummer 7 inzake de beoordeling subsidies. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is 
niet het geval. Wie is voor motie nummer 7. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en de 
SP. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 8 verenigingsleven inzetten tegen eenzaamheid onder ouderen. 
Wie heeft behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat heeft niemand. Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor motie nummer 8? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. De motie is verworpen. 
 
c. 37O-2014 Informeren over de Wmo-voorziening Hulp bij de huishouding 2015 
De VOORZITTER: Wij gaan door naar het laatste inhoudelijke punt van deze avond en dat is de 
raadsmededeling  die handelt over het informeren over de Wmo-voorziening Wmo Wet 
maatschappelijke ondersteuning, hulp bij de huishouding 2015. Een drietal fracties zie ik, Partij van de 
Arbeid, Nieuwe Democraten en VLP hebben in het bijzonder ingetekend als ik het zo mag zeggen om 
daarover het woord te voeren. Laat mij beginnen bij deze drie fracties. Mevrouw Derks om te beginnen 
namens de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Ik voel me toch wel genoodzaakt om nog een nadere 
toelichting te geven naar aanleiding van de Commissie en reacties die ik daarna kreeg of wij als partij. 
En ik wil toch benadrukken in ieder geval in eerste instantie dat het een raadsmededeling betreft en 
die is ook al van 19 juni geweest. En in die raadsmededeling wordt gesteld dat de bemiddelingsfunctie 
van de PGB+houders in 2015 komt te vervallen. En gaat hiermee ook over naar de conventionele 
PGB-regeling. Uit de raadsmededeling blijkt dat de PGB+gebruikers voortaan dan zelf 
verantwoordelijk zijn voor het vinden en behouden van een geschikte hulp en het regelen van 
vervanging van hulp bij ziekte en vakantie. De nieuwe regeling zal dan ook, omdat het al een 
raadsmededeling van 19 juni betreft op heel korte termijn ingezet gaan worden. En dat zal ook 
betekenen dat het in juni of januari 2015 officieel ingaat. Met het wegvallen van de middelingsfunctie 
worden de PGB-klanten geconfronteerd met een compleet nieuwe rol en situatie dat de mensen in 
onzekerheid brengt en die tevens ook vragen oproept. Voor deze kwetsbare groep ouderen die het 
betreft is dit een ingrijpende verandering en het schriftelijk afdoen van het besluit zoals nu ook de 
bedoeling is, is volgens de raadsmededeling geeft de onderschatting van de maatregel eigenlijk 
treffend weer. De fractie… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. Ja, mevrouw De Beer heeft een interruptie op het 
voorgaande. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, ik heb even een vraag aan mevrouw, want als men overgaat tot het gebruik te 
maken van een PGB, u kunt zorg in natura maar ook PGB gebruiken, dan wordt je van te voren 
gescreend of je weet dat dat extra lasten met zich meebrengt. Dus mag ik ervan uitgaan of bent u 
daarmee bekend dat de mensen die een PGB en PGB+ nemen ook weten dat zij zelf verantwoordelijk 
zijn voor het regelen van hun zorg. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 24 september 2014     pagina 35 

Mevrouw DERKS: Nou, in eerste instantie is de, is deze groep mensen die kregen eerst 
huishoudelijke hulp 1, zijn door wijzigingen eigenlijk zonder een keuze te hebben overgegaan naar de 
PGB+regeling. Dus zij hebben daar zelf ook niet voor gekozen in eerste instantie. Nu deze regeling 
dus gaat veranderen en dat betekent dus dat de kassiersfunctie naar de SVB gaat heeft de gemeente 
bedacht van ja nu blijft alleen maar die bemiddeling over en zeker in het kader van stad van de 
menselijke maat hebben ze dat niet meer nodig en zouden ze die PGB zelf moeten kunnen regelen. 
Maar daar gaat het hier juist om, dat deze doelgroep niet heeft gekozen voor die PGB maar er in feite 
zo ingerold is geworden. En dan denken wij als PvdA dat je dat niet kunt maken om dan zo deze 
doelgroep aan hun lot over te laten en het af te doen met ja de informatie staat op de website of u kunt 
altijd naar de gemeente bellen.  
 
Mevrouw DE REGT: Vindt u deze regeling van een PGB niet precies passen in juist het meer eigen 
regie gaan voeren. Dus het staat een beetje haaks is onze beleving op wat wij met het beleid stad van 
menselijke maat willen beogen. Bent u het daar over eens. 
 
Mevrouw DERKS: Ik ben het eens met het feit dat als de PGB hebt dat het betekent dat je het zelf zou 
moeten kunnen regelen. Dat je die ook alleen maar zo zou moeten krijgen. Maar zoals ik al net aangaf 
deze mensen hebben niet gekozen voor die PGB dat is geworden door de veranderingen die toen van 
huishoudelijke hulp 1 zijn gekomen. En het is ook een feit dat we eigenlijk nu een overgangsjaar 
hebben 2015 waarbij we ook af moeten vragen moeten we die mensen in 2015 nu in onzekerheid 
brengen. Terwijl in 2016 een transformatie plaatsvindt waarbij toch alles op de schop gaat. Laat deze 
mensen dan in 2015 gewoon nog die bemiddeling krijgen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof ook op dit onderwerp, dit punt? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, ook over dit onderwerp, voorzitter. Ik zou graag aan mevrouw Derks willen 
vragen, want de nieuwe Wmo schrijft voor dat alle mensen met een PGB naar de Sociale 
Verzekeringsbank gaat voor de kassiersfunctie, dat is onder landelijk beleid gekomen van de Partij 
van de Arbeid. Dus Partij van de Arbeid landelijk vindt dus dat het een hele goede uitwerking zou zijn 
om toch die Wmo naar de kassiersfunctie naar de Sociale Verzekeringsbank. Ik, ik verbaas me dan 
ook dat mevrouw Derks zegt van dat dit onzekerheid met zich meebrengt. Dus ik wil hier graag… 
 
Mevrouw DERKS: Natuurlijk ben ik wegens het frauduleus handelen van sommige mensen ben ik het 
eens dat we daardoor meer extra controle krijgen door het bij de SVB te leggen die kassiersfunctie. 
Maar, ik heb net al gezegd, het betreft een doelgroep die daar niet voor heeft gekozen en het gaat 
alleen om 2015. Dus laat nou deze doelgroep, deze mensen in 2015 gewoon nog die zorg krijgen en 
die middeling die daarbij hoort. En laten we dan de rest met de Wmo en alle veranderingen vanaf 
2016 wanneer het echt gaat veranderen, laten we dan zorgen dat heel die Wmo en heel de PGB goed 
gaat lopen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Een vervolgvraag. Dus dat zou betekenen dat we nu geld voor die kassiersfunctie 
die nu eigenlijk vergoed wordt door de Sociale Verzekeringsbank, dus dan gaan we geld, extra geld 
steken, zorg geld gaan we steken in het werk wat eigenlijk door de Sociale Verzekeringsbank 
uitgevoerd zou kunnen worden. Klopt dat? 
 
Mevrouw DERKS: Nou ik zou het zo niet stellen, want zij hebben die functie niet gekregen zij hebben 
alleen maar de kassiersfunctie en niet de functie om te bemiddelen dus die wettelijke bepaling kun je 
niet zeggen stel dat dat budget ineens dan wordt weggehaald of dat zij dat zouden moeten doen, want 
dat is hun functie niet. Wat ik wel van mening ben… En nou ben ik even de draad kwijt, want nou had 
ik… Ik had net een heel mooi punt waarmee ik verder wilde gaan maar ik ben hem even kwijt. 
Misschien dat iemand mij kan helpen met een vraag hier… maar ik weet het niet meer.  
 
De VOORZITTER: Ja het is, is, is, het is uw maidenspeech dus dan moet je eigenlijk niet te veel 
interrupties plegen. 
 
Mevrouw DE BEER: Even helpen misschien, die bemiddelingsfunctie die is alleen nodig als het fout 
gaat, als er iets niet loopt zoals er in het verleden afgesproken is. Dus het is eigenlijk alleen maar een 
bemiddeling, want het gaat toch voor de rest gewoon door? 
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Mevrouw DERKS: De hulp gaat door, dat klopt. Maar het is een groep mensen en die zijn boven de 80 
en er is ook 90% is geloof ik ook boven de 90, die moeten dan als de hulp ziek wordt, op vakantie 
gaat, plotsklaps dat zelf regelen. En ik vind zeker als je kijkt naar de huishoudelijke hulpen die we, die 
deze hulpen ook geven die vind ik niet dat je die de verantwoordelijkheid, of vinden wij, dat je niet die 
verantwoordelijkheid moet geven om zelf op zoek te gaan naar een andere hulp. Ja, zegt u het maar. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, nog één klein vraagje. Om toch te proberen die bemiddelingsfunctie ergens 
anders weg te leggen dan die inderdaad te gaan vergoeden met gelden waarvan wij denken dat het 
beter aan de stofzuiger, handen aan de stofzuiger gebruikt zou kunnen worden dan inderdaad een 
bemiddelingsfunctie van een overhead of een management. Die mensen staan niet helemaal alleen 
natuurlijk op de wereld, dus die hebben vast wel een familielid of een mentor of een of wat dan ook 
om hen daar bij te kunnen staan. Denkt u dat ook of bent u dat, denkt u dat er helemaal niemand dat 
opvangt. 
 
Mevrouw DERKS: Ik geloof best dat er van die groep mensen mensen zijn die hulp kunnen krijgen van 
ouders of familie, want daar gaan we ook uiteindelijk ook van uit die dan die huishoudelijke hulp 
zouden kunnen regelen, maar uit navraag wat mij dan ook ter ore is gekomen blijkt toch dat er een 
grote groep van deze doelgroep is die dat niet durft te vragen, kan vragen en toch die onzekerheid op 
voelt komen van wat gaat er nou gebeuren, hoe krijg ik nou continuïteit van mijn zorg bij vakantie. En 
als we dan eventjes naar het financiële plaatje gaan kijken, want ja dat moeten wij natuurlijk ook, dan 
betekent dat die mensen overgaan naar zorg in natura, die zorg is veel duurder. En er staat ook in de 
raadsmededeling, wordt het zo gezegd ja als we allemaal over zijn, over zouden gaan naar zorg in 
natura deze 485 mensen kost dat 3 ton. Als we die zorg nou gewoon kunnen continueren, zekerheid 
voor die mensen creëren voor 2015, want het gaat echt alleen om 2015. En we kunnen dit ook doen 
met een veel kleiner bedrag wat ook vaststaat, want je kunt de zorg zoals nu bij TWB is ook weer bij 
TWB Thuiszorg West-Brabant inkopen voor ongeveer 90.000 dan hebben we naar mijn idee een veel 
kleiner risico. 
 
De VOORZITTER: Ik stel voor dat mevrouw Derks haar betoog helemaal afmaakt en de motie indient 
en dat we dan, daarna kunnen we altijd nog iets verder. Ga uw gang. 
 
Mevrouw DERKS: Ja, nou moet ik wel even kijken waar ik verderga.  
 
De VOORZITTER: U was bijna klaar. 
 
Mevrouw DERKS: Ja. Ja. Dank u wel dat u me even helpt. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, dat is, ja goed. Maar de motie moet u formeel ook nog wil indienen. 
 
Mevrouw DERKS:  Ik ga, dat was ik wel van plan maar ik wilde eigenlijk nog een ander stukje vertellen 
maar ik denk dat ik het hierbij laat. Dus ik ga de motie indienen. Voorzitter, wij dragen het college dan 
dus ook op om de motie “Behoud PGB+” mede ingediend namens de VLP en Nieuwe Democraten. 
Om en dan noem ik het, het college besluit inhoudende dat de bemiddelingsfunctie van PGB+houders 
in 2015 komt te vervallen te herzien en de PGB-functie met ondersteuning te handhaven waarbij 
dekking kan worden gezocht middels het extra budget wat het Rijk beschikbaar heeft gesteld dan wel 
dekking via de risicoreserves sociaal domein. En gaat over tot de orde van de vergadering. Maar ik 
heb toch eigenlijk nog iets wat ik wil zeggen, wil zeggen. 
 
De VOORZITTER: Dat gaat u doen hoor en nee de heer Vermeulen wacht even. Deze motie die ga ik 
eerst een nummer geven. Dat is nummer 9 heet “Behoud PGB+”, PGB Persoons Gebonden Budget 
voor de luisteraars thuis en daar gaan we straks verder over praten en stemmen. Mevrouw Derks 
maakt even haar betoog af en dan mag u dan een vraag stellen. We houden het even netjes, volgens 
de ongeschreven regels van de maidenspeech. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel. Dat was hetgeen wat ik nog wilde benoemen maar wat ik dus door het 
verhaal niet helemaal heb kunnen benoemen. We hebben het natuurlijk ook in de 24-uurs vragen 
gehad over de huishoudelijke hulp toelage het gaat over ongeveer 400.000 euro daar komt als het 
goed is nog geld bij van het Rijk. In een reactie op de 24-uurs vragen is gesteld die is niet bedoeld 
voor de PGB, PGB-plus maar hij is bedoeld vooral voor werkgelegenheid. Ik heb de voorwaarden 
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gezien, maar ik denk dat als je heel creatief omgaat met deze voorwaarden en je gaat het hoogste 
doel is de werkgelegenheid dan kun je daar zeker ook dat stukje PGB in mee plannen. Dus ik neem 
aan dat dat mogelijk is en anders zien we zeker ook een financieringsmogelijkheid in… waar staat 
het… ik ben het even kwijt, het risicoreserves sociaal domein, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer. En de heer Vermeulen heeft een vraag. 
 
De heer VERMEULEN: Nou ik had twee vragen, maar de eerste is beantwoord. Ik heb in ieder geval 
de informatiekaart voor de voorwaarden van de aanvraag gelezen en er staat letterlijk in dat de extra 
middelen niet mogen of ingezet mogen worden voor ondersteuning in de vorm van een PGB. Dan lijkt 
het al dat je rechtstreeks naar het risicoreserve moet gaan. En daarnaast is mijn vraag waarom 
moeten we hier nu mee en wacht u er niet mee tot de behandeling van de Wmo. We weten dat we 15 
oktober een verklaring moet komen dat is alleen het aanmelden, 1 december hoeft het plan er pas te 
zijn dus waarom wordt het niet meegenomen in de behandeling… 
 
Mevrouw DERKS: U bedoelt het stukje van de PGB+? 
 
De heer VERMEULEN: Nee, u motie met de PGB+ inderdaad waarom wacht u daar niet mee tot de 
verandering van de Wmo 
 
Mevrouw DERKS: Omdat dit en daar begon ik eigenlijk mijn verhaal mee dat het een 
raadsmededeling betreft van juni en als dit nu zo doorgaat dan kan volgende week of de week daarop 
de brief al bij de mensen op de mat liggen. En dat wordt het al in gang gezet en dat willen we 
voorkomen. We willen dat die mensen niet twee keer in onzekerheid worden gebracht vandaar nu. 
 
De heer VERMEULEN: Oke, ik laat het… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks dank u, dank u wel. Ik kijk nog even naar de andere aanmelders in 
eerste termijn, de fractie van de Nieuwe Democraten behoefte aan, nee. De fractie van de VLP? Nee. 
Ja, toch ja? Nee, ja wat is het nou? In tweede termijn. Goed anderen nog van u raad in eerste termijn? 
Of in tweede termijn, want dan kunnen we even de reactie van de wethouder misschien op de motie 
horen dan krijgen we een wat vollere tweede termijn en dan kunnen we ook snel tot een afronding 
komen. Mevrouw Koenraad is het daar zeer mee eens. Wethouder behoefte aan een reactie op de 
ingediende motie. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het feit dat mevrouw Derks hier haar 
maidenspeech heeft gehouden waarmee ik haar feliciteer. En ook het feit dat ze een schitterend 
mooie kleur jurk aan heeft en ook het feit dat wij dat de motie die ingediend is door nog een tweetal 
andere partijen stemt mij iets milder dan ik aanvankelijk was over deze motie, voorzitter. Want het 
moet mij van het hart dat ik toch met name over de manier waarop deze motie tot mij is gekomen, 
maar ook de perspubliciteit die daarover was toch wel enigszins ontstemd was, want ik vind het eerlijk 
gezegd nogal een gotspe dat met name de Partij van de Arbeid hier in de krant laat zetten van dat zij 
ongerust is dat het college eigenlijk te optimistisch is of de situatie te rooskleuring inziet als het gaat 
over de Wmo. De Partij van de Arbeid, voorzitter. Wie komt er met deze plannen? Niet het college wij 
voeren dit slechts uit, dit is een plan wat uw Staatssecretaris heeft verzonnen en ik vraag mevrouw 
Derks waar was u anderhalf jaar geleden toen wij demonstreerden om dit plan nog tegen te houden? 
Toen had dat nut om zo ongerust te zijn. Waar was u toen een jaar geleden de demonstranten op het 
Malieveld waren? Ik was daar u niet, niet in uw persoon maar uw partij en natuurlijk was u er niet, 
want het komt uit uw koker. En als je nu dan zegt ik maak me ongerust over dat wij te bagatelliserend 
zijn over het onderwerp dan was ik even boos. Voorzitter, ik moest dat even kwijt en het lucht al op. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat, dat geeft gelijk filevorming bij de interruptiemicrofoon. Hoe gaan we het 
doen. Eerst mevrouw Derks want die voelt zich in het bijzonder aangesproken en misschien dat dat 
ook inclusief meneer Schijvenaars kan zijn. Ja, dat knopje zit ergens. Ik heb geen idee. 
 
Mevrouw DERKS: Ja, mooi. Ik wil toch heel eventjes daarop reageren, want ik vind dat ja toch een 
beetje onder de, ja onder de maat. Het ging, onder de gordel, onder de riem, wat stukje wat in de 
krant stond dat ging specifiek alleen maar over dat PGB+. Het ging niet over de Wmo. Het ging erover 
dat er heel gemakkelijk wordt gedacht dat door een brief te schrijven aan de mensen, de PGB+ 
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doelgroep, dat dat je dat dat te gemakkelijk is gedacht. Dat je alleen maar door een brief te schrijven 
en door te zeggen de informatie over mogelijke mensen die de huishoudelijke hulp kunnen bieden dat 
dat heel gemakkelijk te vinden kan zijn via de wegen van de gemeente. Daar ging het, daar ging de 
reactie over in de krant. En ik weet, ik kan me niet precies herinneren hoe dat precies stond, maar dat 
had totaal niks te maken met de totale Wmo het ging echt over dat stukje. Dus dat wilde ik alleen even 
gezegd hebben. 
 
De heer POLDEMAN: Dus over de totale Wmo bent u niet ongerust? 
 
Mevrouw DERKS: Nee, ook. 
 
De heer POLDERMAN: Ik wel namelijk, maar goed. 
 
Mevrouw DERKS: Het ging, ik reageer even op u, maar ik zou zeggen ga u dan gerust maar mee 
verder en pak ons dan maar hard aan op landelijk niveau. 
 
De VOORZITTER: Op dit punt ook even door, aansluitend de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik maak wel ernstig bezwaar dat de wethouder hier landelijke 
politiek gaat bedrijven alsof hij in de Tweede Kamer zit. Dit is niet de plek en ook niet het moment om 
een vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid-fractie zo gigantisch onder de gordel aan te vallen 
omdat er landelijk allerlei besluiten zijn genomen. U bent een lokale wethouder, u bent een wethouder 
namens de gemeenteraad van Roosendaal en u moet zich zo gedragen en niet als een voormalig 
Kamerlid van de SP die ruzie heeft met de Partij van de Arbeid-fractie. Ik vind dat u excuses moet 
maken aan mevrouw Derks van de Partij van de Arbeid voor de wijze waarop u haar heeft 
aangevallen.  
 
De VOORZITTER: Even ambtshalve als voorzitter, ik vind de inbreng van mevrouw Derks primair in 
de reactie naar de heer Polderman zij zou daarvoor, daarover moeten aangezegd voelen, 
aangesproken voelen in al dan niet zoals u het schetst. Dus ik vind dat u ook iets, iets rustiger daarop 
kunt want u doet het namens mevrouw Derks, maar ik geloof dat mevrouw Derks ook zeer wel in staat 
is om dat zelf te verwoorden.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik doe het namens de fractie van de Nieuwe Democraten want 
als wethouder Jongmans van de Partij van de Arbeid op een vergelijkbare manier had gereageerd op 
een betoog van een collega van de SP… 
 
De VOORZITTER: Had u het ook gezegd. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Had ik exact hetzelfde gereageerd. 
 
De VOORZITTER: Dat weet ik, dat weet ik maar ik geef even aan dat degene die het betreft ook zelf 
mans/vrouws genoeg is om daar zeg maar een opmerking over te maken indien dat noodzakelijk is. 
Mevrouw Koenraad nog op dit punt? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, misschien heb ik helemaal geen tweede termijn meer nodig als 
ik deze vraag even kan, of dit deze visie misschien even kan delen. Het gaat over een transformatie 
verhaal, het PGB+verhaal is in feite ook een transformatieverhaal. En onze lokale 
verantwoordelijkheid is om die transitie zo rustig mogelijk te laten verlopen en dat is in ons aller 
belang. En dat is ook het belang van alle fracties die hier zitten en dan sluit ik toch een klein beetje 
aan ook bij mevrouw Derks, want natuurlijk is de PvdA ook in Roosendaal is het haar taak om ook die 
transitie in Roosendaal op een rustige manier voor de inwoners voor elkaar te krijgen. Dus dat even 
ook naar aanleiding van uw toch wel felle uitval en misschien dat u daar direct ook kan reageren, want 
er lopen in die raadsmededeling dus twee dingen door elkaar. Je hebt die transitie die ligt veel verder 
weg en er is een transitieverhaal. En GroenLinks is van mening dat die twee elementen in de 
raadsmededeling al door elkaar lopen en je merkt het ook aan de discussie, dat er inderdaad een 
discussie wordt gevoerd op een transformatieverhaal wat in de Kamer wordt gevoerd. Mevrouw De 
Beer heeft het ook eigenlijk op een, over een vergezicht over van zo wil ik het straks hebben. Maar op 
dit moment gaat het alleen maar over de transitieverhaal hoe gaan we het rustig doen. 
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De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, aansluitend op die laatste woorden ik zal het proberen rustig te 
houden, maar even nog terugkomend op de reactie van de heer Schijvenaars, voorzitter, ik ben met u 
van mening dat mevrouw Derks uitstekend in staat is om voor haar eigen op te komen, zoals ook net 
ook bleek. En ik sloeg aan op een stukje in onze lokale krant waarin de lokale PvdA het lokale college 
verwijt dat wij het rooskleurig voorstellen. Dat was mijn kritiek en daarom was ik even boos en heb ik 
mijn hart gelucht en u hebt daarop gereageerd. Wat mij betreft is dat daarmee klaar, maar u wilt nog 
iets zeggen. 
 
Mevrouw DERKS: Nou, als laatste opmerking u moet niet altijd geloven wat er in de media staat en 
het is niet misschien één op één van mij overgenomen, dus daar zou ik eerst verifiëren bij de Partij 
van de Arbeid of dat hetgeen is wat wij menen en hebben gezegd.   
 
De heer POLDERMAN: Als u het niet eens was, als u niet correct bent geciteerd dan moet u vragen of 
DeStem het wil rectificeren maar goed. Voorzitter, we gaan terug naar het onderwerp waar we het 
over moeten hadden, over het PGB+. Voorzitter en ik zal proberen uit te leggen wat er aan de hand is. 
Wij proberen namelijk het beleid wat hier, wat wij moeten uitvoeren zo goed mogelijk te managen en 
de keuze zo helder mogelijk te maken. De keus is of het PGB of hulp in natura, de variant PGB+ die 
laten we inderdaad vervallen, want die variant is ook iets waarbij tot nu toe en mevrouw Derks zegt dat 
terecht het was die huishoudelijke hulp 1 die eigenlijk de vroegere alfahulpen waren die zijn in zo’n 
constructie gegaan. Wij stappen daarvan af. Maar ik ben het in die zin met mevrouw Derks wel eens 
dat de communicatie hierover uitermate van groot belang is, want dit is inderdaad een kwetsbare 
groep zowel de cliënten als ook de hulpen die dit doen. Wij zijn er ook volop mee bezig, we hebben 
een aantal bijeenkomsten gehad met de betreffende hulpen en die kiezen dan voor deze keuze dat 
we zeggen laat ons alsjeblieft dit PGB doen. Het is door andere sprekers ook opgenoemd het 
trekkingsrecht gaat naar de SVB dat hebben wij ook niet verzonnen dat moeten we ook gewoon 
aannemen zoals dat is. En daar vandaan leek ons het in ieder geval het beste om die verwarring zo 
klein mogelijk te houden en slechts twee keuzes over te laten. PGB daar kies je voor en PGB+ vervalt 
en een andere keuze is hulp in natura. En het is aan de cliënten in samenspraak met hun hulp om 
daarvoor te kiezen. De meerderheid van deze mensen die kiest momenteel voor inderdaad doorgaan 
op een PGB en dan via het trekkingsrecht van de SVB. Dat is onze keuze voorzitter. Dan iets over de 
financiering, want de motie die roept op om daar wat geld wat de heer Van Rijn nog beschikbaar heeft 
gesteld 75 miljoen waarvan wij inderdaad via een verdeling een kleine 4 ton krijgen omdat daarvoor te 
gebruiken. Maar verschillende sprekers hebben het ook al aangehaald met name meneer van D66, 
meneer Vermeulen, u zegt terecht daar is het niet voor bedoeld. Dit is geld wat onder druk van de 
protesten ook nog eens een keer extra door Van Rhijn is toegezegd om inderdaad het verlies aan 
werkgelegenheid, want de berichten daarover waren dramatisch om dat wat te dempen. Dus daarvoor 
is dat geld bedoeld, ik noem het wat lapmiddelen maar we moeten die lapmiddelen die kan ik dus wel 
gebruiken dat doen we ook. We zijn inmiddels in overleg met TWB en andere partners om te kijken 
van of we inderdaad dit geld gaan gebruiken en dit ziet er ook naar uit dat we daar zeker gebruik van 
kunnen maken. Dus wij gaan daar zeker gebruik van maken, maar niet om PGB+ te houden maar om 
te zorgen waar het geld ook voor bedoeld is om werkgelegenheid in deze stad te behouden ofwel 
misschien zelfs wel uit te breiden, hoewel daar niet veel van moet voorstellen maar in ieder geval de 
werkgelegenheid te behouden. En daarvoor gaan we die 4 ton gebruiken en daar maken we een plan 
voor in samenspraak met de in ieder geval TWB en misschien nog andere partners. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, stel je voor dat je die transitie zo geruisloos zou willen 
hebben voor de cliënten waarom zou dan een SP-wethouder niet op dit moment kunnen zeggen van 
laten we dan nu die reserve inzetten die u zelf in die onderhandelingen heeft vrijgemaakt voor die 
transitie. 
 
De heer POLDERMAN: Ik begrijp niet wat voor manier we moeten zetten. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Je zou het PGB+ kunnen behouden als u het reserve van het sociale domein 
daarvoor zou kunnen inzetten, want dan hoeven die mensen dus die zorgvuldige communicatie niet te 
krijgen want dat is ook wel een vraag want wat gaat u dan communiceren naar de mensen. U kunt 
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kiezen tussen ZIN en PGB, ik zou PGB nemen want ZIN is duurder? Want ja, dat lijkt mij een vreemde 
communicatie. 
 
De heer POLDERMAN: Nee, wij hebben de keuze gemaakt juist om het transparant een eenvoudig te 
houden, dat je zegt je kunt tussen twee dingen kiezen het is PGB of het is zorg in natura. Die keuze is 
voorgelegd, dat is gecommuniceerd met de betreffende mensen en ik nogmaals die zeggen van nou 
als wij die keuze hebben wij blijven dan liever een PGB houden. Dat heeft ook te maken met het 
dienstverband wat anders aangeboden wordt, want dan moeten mensen als ze zorg in natura krijgen 
met die mensen komen in dienst van de thuiszorg organisatie die willen een veel groter contract dan 
die mensen nu hebben. Zijn vaak mensen die vroegere Alfa hulpen met een klein contractje dus die 
kiezen er nadrukkelijk voor laat ons die PGB houden en de administratieve verwerking daarvan gaat 
inderdaad het trackingsrecht naar de SVB. En wij hebben aangeboden en daar gaan we ook op 
communiceren en daar gaan we ook op steunen om de mensen die daar administratief in de 
problemen komen om die goed te begeleiden. Dat is het direct wat wij doen en daarmee hopen we het 
zo transparant mogelijk te houden en is voorlopig is er dus nog geen extra budget nodig, dus ik hoef 
ook nou niet naar mijn, want daar wilt u naartoe waarom maakt u geen gebruik van u, van u risico 
reserve. Op het moment is dit nog niet aan de orde, zoals u weet houden wij feitelijk nog steeds geld 
over op de Wmo-gelden dus ik hoef dan nog niet naar een ander budget te gaan. De wethouder van 
financiën ziet me aankomen. Is ook absoluut niet aan de orde.  
 
De VOORZITTER: Ja. Voor dit moment het antwoord door de wethouder namens het college. Ik kijk 
even nog naar u tweede termijn en dan o nee, de heer Van Gestel was ook nog de eerste termijn. Ja. 
De heer Van Gestel u wilt, u in ieder geval. Ik inventariseer even wie nog het woord wil voeren en dan 
kom ik ook nog terug bij mevrouw, mevrouw Derks, de heer…, mevrouw Koenraad, de heer 
Matthijssen, ja mevrouw De Beer, mevrouw Oudhof, de heer Schijvenaars. Ja, ik geloof dat we zo het, 
ik zie nog wel wat vingers in de lucht als het, als er nog een aanmelding is. Ik begin bij de heer Van 
Gestel, tweede termijn van de zijde van u raad. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, motie behoud PGB+ daar staan wij boven. De Partij van de Arbeid 
heeft ons overtuigd op inhoud en dat, voorzitter, ja doet ons besluiten dit te ondersteunen. Dat kan u 
ook niet verrassen als u onze inbreng doorgaans beluisterd. Maar, voorzitter, de grootste motivatie om 
hier uiteindelijk mee akkoord te kunnen gaan is wel dat er extra middelen zijn om die ja de wethouder 
noemt daar, hangt daar kwalificaties aan die ik niet zou gebruiken maar het doel is dus om het verlies 
van die werkgelegenheid een beetje op te vangen en door die mensen nog aan het werk te houden 
vang ik dat ook op. Dus ja dat is het doel, is dan ook het doel. Dat, dat, dat kan ik niet linksom 
rechtsom anders zien. Dat is toch effectief. Dat geld krijg je om een doel te realiseren en ik realiseer 
hem dan moet u niet zeggen ja dat is niet het, dan moet u zeggen dat is niet het doel wat ik heb. Maar 
het doel wat u heeft, voorzitter en mijn fractie was daarnet wat rumoerig mijn excuus daarvoor het is 
niet gebruikelijk mag niet ik weet het, maar ze vonden de bijdrage van de wethouder en dan beoordeel 
ik het even inhoudelijk, voorzitter, beneden alle peil, want eerst roepen wat hij zelf persoonlijk vindt om 
vervolgens het tegenovergestelde gaan te proberen om de motie van de Partij van de Arbeid te 
ontraden. Kijk en dat, voorzitter, stoot ons een beetje tegen de borst. Houdt u zich bij het woord van 
het college wat u hier brengt alstublieft en dat heb ik in de Commissievergadering anderhalve maand 
gelden ook geadviseerd, houdt u zich daar ook vooral aan. Of u zegt ik ben met mijn collega’s naar 
het Malieveld geweest, want dan geeft u een ander licht op de zaak. Maar dan zou u ontraden van de 
motie ook totaal de plank weer misslaan. Dus voorzitter alstublieft houdt u zich een beetje tot de kern. 
Probeer ik ook te doen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar mevrouw Koenraad, fractie 
GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik zal proberen de tweede termijn zo te doen dat ik geen 
dubbele ga doen, want ik heb ook een aantal dingen gevraagd, maar naar de visie van GroenLinks 
liggen inderdaad in deze raadsmededelingen zeg maar transformatie en transitie lopen eigenlijk door 
elkaar. En dat geeft ook de ruis waarschijnlijk in het debat. Die transitie moet per 1 januari gewoon zijn 
beslag krijgen. En die hervorming die komt daarna pas. Dat PGB+verhaal wat we in de Commissie 
bespraken was dat we die PGB+functie bijvoorbeeld ook heel goed straks bij een gemeente kunnen 
leggen. En dat bijvoorbeeld de huishoudelijke hulpen ook bijvoorbeeld ook uit bakken van de 
gemeente en ook naar dat werkgelegenheidsprobleem kijkend kun je dat ook anders organiseren, 
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maar dat is allemaal transformatie. En nu de ambitie van deze gemeenteraad was ook wel dat die 
transitie eigenlijk zo geruisloos mogelijk zou gaan. En GroenLinks heeft nu toch niet de indruk dat 
door deze timing van deze raadsmededeling, deze acties nu dat je daarmee heel erg de onrust 
eigenlijk vermijdt. In tegendeel want het lijkt wel dat ja dat cliënten waarschijnlijk toch onrust zullen 
krijgen. En u reageerde daar nogal heftig op, want het is niet zo dat als je toch de hervormingsagenda 
steunt dat je dan niet toch zorgvuldig kan zijn in transitie. Ik bedoel, dat bijt elkaar niet, dus ik vond dat 
dan eigenlijk niet zo’n goed argument. Die 3 ton risico die de gemeente loopt als mensen toch voor 
zorg in natura kiest, kiezen dat is eigenlijk een onbeheersbaar risico want dat kan nul zijn en het kan 
ook 3 ton zijn. We leren van mevrouw Derks dat 90.000 euro het PGB+ kost en dat weet je zeker. En 
dan vraagt GroenLinks zich af van ja is dat wel in evenwicht. Moet je zoveel risico nemen en toch 
zoveel onrust gaan veroorzaken wat waarschijnlijk toch ontstaat, kun je dat beter niet doen. Kun je 
niet beter zeggen we laten dat PGB+ en we geven een jaar om het zorgvuldig in de transformatie mee 
te nemen. Dat is de vraag. En die 90.000 euro die zou wat GroenLinks betreft eigenlijk dus wel uit die 
risicoreserve kunnen komen, die SP zelf heeft gevormd. En daarmee wil ik deze tweede termijn mee 
afsluiten.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Ik ga naar de heer Matthijssen van de fractie van 
de VVD. 
 
De heer MATTHIJSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in tegenstelling wat mevrouw Derks ons wil 
doen geloven hebben de mensen wel degelijk een keuze PGB of zorg in natura. Dus lossen we hier 
nu met die motie nou echt een probleem op? De VVD denkt van niet en wij steunen dan ook die motie 
niet. In de raadsmededeling staat ook dat die PGB+systeem niet past bij de kaders zoals we die als 
raad hebben vastgesteld in “Goed voor elkaar” en “Roosendaal stad van de menselijke maat”. 
Daarnaast bemiddelingsfunctie bij een organisatie en de VVD is wel voorstander van een PGB maar 
niet als die uitgevoerd wordt door een organisatie. Dan wordt het zomaar een strijkstokregeling. Ook 
het feit dat men eventueel de risicoreserve sociaal domein in wil zetten dat is een knap staaltje 
onnodig potverteren. Die reserve die willen wij bewaren voor echte risico’s en daar wil ik het bij laten. 
Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Matthijssen. Ik ga naar mevrouw De Beer van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja voor deze raadsvergadering hadden wij al een mailtje rondgestuurd dat een 
aantal moties die behandeld werden liever behandeld hadden gezien bij de behandeling van de 3 D’s. 
En mevrouw Derks heeft nu weerlegd waarom ze juist vanavond deze motie indient om te zorgen dat 
het PGB+ in stand blijft. Toch vinden wij deze motie een beetje haaks staan op de strekking van 
hetgeen wij in het beleid eigenlijk beogen dat er dus meer eigen regie voor de burger komt na 2015.  
En de PGB is daar inderdaad een prima instrument voor en wij vinden ook dat daar juist het behouden 
en het vinden en het vervangen van eventueel geschikte hulp als daar uitval op is ook thuishoort bij de 
persoon zelf die dan eventueel nog ondersteund kan worden en straks via de S, VSB, via 
trekkingsrecht denken we dat ook inderdaad een voorschot nemen op de nieuwe regeling al een 
prima idee is. Dan is het misschien niet de PGB+ zoals we het nu zien maar dan de PGB zoals die 
straks vorm gegeven wordt. Het bedrag wat genoemd wordt ik denk dat ik daar toch wel al duidelijk in 
geweest ben willen wij liever toch gebruiken voor de mensen die ook daadwerkelijk het werk uitvoeren 
en niet aan, aan overhead of organisatiekosten. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik wilde dan aan mevrouw De Beer vragen van wat vindt zij van 
het punt van GroenLinks van dat je dus inderdaad die hervorming kan schetsen en u schetst dan ook 
zo van regie, eigen regie en mensen moet het zelf gaan doen. Maar dat je in die transitie toch wel 
moet oppassen dat je niet al te veel problemen veroorzaakt en dat je daar iets meer tijd voor zou 
kunnen nemen.  
 
Mevrouw DE BEER: Ja, op zich kan dat natuurlijk een prima probleem zijn maar, ik denk, dat er al iets 
geschetst wordt wat er misschien helemaal niet komt, want het is juist alleen maar als er inderdaad 
dingen fout gaan lopen maar moeten wij er dan vanuit gaan dat er al zoveel dingen fout zouden gaan 
lopen op dit half jaar. 
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Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, dan pleit u eigenlijk dus ook om het gewoon in stand te laten, want 
je veroorzaakt enorm veel onrust terwijl de, de kans dat mensen echt gebruik gaan maken van die 
PGB+ misschien nog niet eens zo heel groot is en misschien nog niet eens aan die 90.000 euro komt. 
 
Mevrouw DE BEER: Nou, ik denk dat u aan ons betoog al hoort dat wij in ieder geval niet in zullen 
stemmen met deze motie, omdat wij denken dat het ook een prima, of een prima manier, een manier 
is om in ieder geval al een beetje vooruit te sorteren op wat ons nog te wachten staat. Want u weet dat 
we in ieder geval ook 40% moeten bezuinigen op een aantal zaken wat betreft huishoudelijke hulp. En 
ik vond de wethouder wel erg van hem, fijn van hem te horen dat in ieder geval het geld wat we extra 
krijgen ingezet wordt aan werkgelegenheid. Dan hoop ik dus echt mensen die daadwerkelijk bij de 
mensen thuis het noodzakelijke werk verrichten. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw De Beer. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de fractie van de 
SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij zullen ook niet instemmen met deze motie ik heb net eigenlijk 
het al een beetje aangegeven bij mevrouw Derks. Wij vinden dus dat extra budget dat kleine beetje 
wat dan extra gaat komen van Van Rijn, dat doekje voor het bloeden, zoals wij het eigenlijk zien want 
er wordt natuurlijk gewoon 40% gekort op de Wmo en 20% op de dagbesteding. Dus wat dat betreft 
komt er wel extra geld maar dat geld moet zeker ingezet worden voor werkgelegenheid wat nu, wat nu 
in principe gedaan gaat worden en voor zorg. En niet voor taken die dan ook door de Sociale 
Verzekeringsbank uitgevoerd kunnen worden. Dan hoor ik mevrouw Koenraad zeggen van ja transitie 
moet zo rustig mogelijk verlopen als er onrust is moet dat eigenlijk voorkomen worden. Nou, mevrouw 
Koenraad er is al heel veel onrust in de samenleving, maar misschien merkt u dat niet maar er is 
onzekerheid over zorg of mensen de zorg houden, er is onzekerheid over de dagbesteding of mensen 
wel naar de dagbesteding kunnen, er is onzekerheid of de, of de bestaande hulp wel blijft dus 
mevrouw Koenraad die onzekerheid en die onrust gaan we echt niet wegnemen door dit. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, mevrouw Oudhof. We gaan naar de heer Schijvenaars van de fractie 
van de Nieuwe Democraten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik wil mijn collega van de Partij van de Arbeid-fractie 
complimenteren met haar termijn, met haar verweer. En in de interruptie heb ik, denk ik, genoeg 
duidelijk gemaakt hoe ik er in zit.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Schijvenaars. Voordat ik naar mevrouw Derks ga, nog 
anderen die ik, die nog het woord willen voeren?  Dat niet. Nee, iedereen heeft zijn of haar zeg 
gedaan? Dan is tot besluit van de tweede termijn van de zijde van u raad het woord aan mevrouw 
Derks. Ga uw gang. 
 
Mevrouw Derks: Laat ik beginnen met te zeggen dat Wmo, de mensen de werkgelegenheid de PvdA 
enorm van het hart, aan het hart gaat. Vandaar ook dat wij een bijeenkomst gisteren hadden 
georganiseerd over de drie decentralisaties waarin iedereen welkom was. Een aantal mensen die hier 
nu zitten waren ook vertegenwoordigd waaronder ook de wethouder, dus dat was mooi. Het doet mij 
pijn om zo weggezet te worden als Partij van de Arbeid lokaal. Ik zal daar voor de rest niet op ingaan, 
maar ik wil het toch even gezegd hebben. We zijn dus niet tegen, we zijn ook niet tegen de 
kassiersfunctie dat is de wettelijke bepaling die zo is. Waar het hier gewoon alleen maar om draait is 
de bemiddeling dus het regelen voor de huishoudelijke hulp voor de mensen in 2015. Het is een 
tijdelijk iets, 2016 wordt het anders. Kunnen we innovatief aan het werk gaan kunnen we van allerlei 
dingen gaan bedenken hoe we het anders gaan doen, wat helemaal past binnen onze kaders van de 
stad van de menselijke maat, maar laten we nou voor 2015 die mensen niet in onzekerheid brengen. 
Laten we het gewoon nog even vasthouden en met het risico met het bedrag, of er is geen risico, ja 
met het bedrag van 90.000 euro hebben we heel veel geholpen en we weten niet wat het risico wordt 
als alle mensen toch die zorg in natura gaan krijgen. Dan wil ik als laatste puntje en dat staat niet 
helemaal, het staat er een beetje los van de motie, is toch aan de wethouder vragen om de 
huishoudelijke hulp toelage heel goed in te gaan zetten voor de werkgelegenheid, want wij voorzien 
ook van allerlei problemen voor deze mensen die nu in de huishoudelijke hulp werkzaam zijn. Ga 
ermee aan de slag is onze oproep. Zorg dat we de plannen voor 1 december goed op tafel hebben 
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liggen, zorg voor binnenkort, over een paar weken dat de aanvraag is gedaan en dan kunnen we in 
ieder geval met een gerust hart het nieuwe jaar 2015 ingaan. Ik dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Derks. Ik kijk nog even naar de wethouder in tweede termijn 
en dan gaan we vervolgens besluiten. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, om te beginnen met de laatste oproep van mevrouw Derks die 
nemen wij zeer zeker ter harte. En ik ben het absoluut met u eens dat is waar het ook om gaat. En die, 
daarom ben ik ook tegen, juist eigenlijk tegen uw motie, want waar u het laatste pleidooi houdt is mij 
zeer naar het hart gegrepen en we moeten die 4 ton die wij kunnen gebruiken ook zeker inzetten voor 
die werkgelegenheid. Maar zoals mevrouw De Beer zegt en anderen we moeten dat geld nou juist niet 
gaan besteden aan administratie, want daar is het eigenlijk ook niet voor bedoeld en bovendien daar 
zijn ook andere methodes voor. Wat wij moeten doen en dat is de reactie van mevrouw Koenraad, 
natuurlijk die transitie en die transformatie dat begint nou door elkaar te lopen maar dat kan ook niet 
anders, want het is ook bijna de tijd om te gaan transformeren. En de transitie dat is per 1 januari, die 
moeten we volgende maand over besluiten dus dan moeten we daaraan doorgaan. En ik ben het mee 
eens met alle mensen die zeggen wij moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan. Wij hebben zeker als 
gemeente ook een taak om in die hulpen bij die administratie en bij die mensen daar te blijven werken 
om dat gewoon goed te gaan doen, dat gaan we ook doen want het zijn kwetsbare mensen. Heb ik 
net ook gezegd, zowel de cliënten als de hulpen. Dus wij moeten daar alles doen om dat goed te laten 
lopen, maar niet met deze, maar niet met dit geld want dit geld is bedoeld om die werkgelegenheid 
verder te steunen, te ontwikkelen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Ja, voorzitter, als u de motie goed heeft gelezen staat er ook dat wij het hebben 
aan één kant over huishoudelijke hulp toelage en de andere kant het de sociale, de reserves uit het 
sociale domein, dus dat betekent ook dat we over die 4 ton die wij graag willen inzetten voor de 
werkgelegenheid ook zeker niet puur in hoeft, of helemaal niet in hoeft te zetten voor de PGB. Alleen 
als u en een ambtenaar creatief om weet te gaan met plannen te vormen voor die werkgelegenheid 
zou een stukje PGB ook daarin meegenomen kunnen worden. Maar vooralsnog zouden wij dan 
pleiten als die huishoudelijke hulp toelage niet gebruikt kan worden om gewoon de reserve van het 
sociale domein in te zetten. En dan hoeven we ook niet bang te zijn dat die werkgelegenheids-
oplossingen aangetast worden. 
 
De heer POLDERMAN: Ja maar, ik heb uw motie zeker goed gelezen en daar staat in het college 
besluit inhouden bemiddelingsfunctie PGB+houders dat die komt te vervallen dat te herzien en dat is 
inderdaad wat wij niet van plan zijn, want dat is naar mijn, verschillende fracties roepen ook op tot 
duidelijkheid. Inderdaad wij willen graag die helderheid en de keuze beperken tot twee dingen je hebt 
PGB of je hebt zorg in natura. En maak het nou niet ingewikkelder dan het is, want daarmee 
veroorzaken we juist die onzekerheid en die onduidelijkheid. En wij hebben al gecommuniceerd heb ik 
net ook gezegd met de mensen die het over gaat, dus als we dat besluit nou zouden terugdraaien, 
dan bereiken we precies wat we niet willen, namelijk meer onduidelijkheid. Dat moeten we niet willen. 
We moeten gewoon wat dat betreft proberen die transparantie zo optimaal mogelijk te houden. En 
vandaar dat wij deze motie dus niet gaan uitvoeren dus ik zou die ontraden want ik denk dat dat 
precies die vaagheid en die onduidelijkheid in stand houdt terwijl dat niet nodig is. 
 
Mevrouw DERKS: Voorzitter, daar wil ik de wethouder er wel aan herinneren dat in 2016 toch het één 
en ander gaat veranderen en dat dan deze mensen twee keer die verandering door moeten maken. 
 
De VOORZITTER: Nog op dit punt en dan ronden we het af. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, als u dus niets verandert dan hoeft u ook niets te communiceren 
dus ontstaat er ook geen onrust en wat GroenLinks meest bevreemdt is eigenlijk dat we krijgen steeds 
toch het ouderwetse SP-verhaal van die hervormingen zijn slecht. Maar op het moment dus dat je, op 
het moment dat je eigenlijk op een hele goedkope manier onrust toch kan beperken geeft zowel de 
fractievoorzitter als de wethouder niet thuis. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
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De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, voor de inhoudelijke reactie over wat mijn fractie vindt dat laat ik 
graag aan mijn fractie, die heeft daarnet volgens mij een uitstekend verhaal gehouden dat laat ik 
eventjes in het midden. En tenslotte naar mevrouw Derks nog ja er gaat in 2016 heel veel veranderen, 
maar twee dingen blijven de zorg in natura blijft en de PGB blijft. Dus dat gaat niet veranderen. 
 
De VOORZITTER: Oké, nou ja goed waar je niet nader tot elkaar kunt komen dat is democratie. Dan 
zal de macht van de stem de doorslag geven naar het één of naar het ander. Laat ons dat zo doen. Ik 
stel voor dat we, dat we de beraadslaging sluiten en dat wij gaan stemmen over motie, motie nummer 
9. Eén uwer van de raad behoefte aan een stemverklaring op deze motie? Dat is, dat is niet het geval. 
Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 9? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de 
Partij van de Arbeid, de VLP, de Nieuwe Democraten en GroenLinks. Ik meen toch wel zeker te weten 
dat daarmee de motie is verworpen. De motie is verworpen. 
 
8. Sluiting 

De VOORZITTER: Dat allemaal zo gezegd en gedaan zijn wij toe aan agendapunt 8 en dat is een hele 

vlotte, want dat betekent sluiting van deze raadsvergadering. Ik wens u wel thuis. 
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 22.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 24 september 2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


