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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 

a. Beëdiging burgerraadslid namens de fractie Partij Verhoeven 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 17 september 2015  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
 a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-Categorie 

a. Voorstel 37 Garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat 131-139 
b. Voorstel 38 Wijziging gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio en WVS 

 
6. Sluiting 

 

Aanwezig: 

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

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

De heren H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), 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), 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.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van 

Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), 

M.A.K. van Heumen (SP), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse 

Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven),  J.J.M.M. 

Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: Dhr. M. Aygün (CDA), dhr. C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), dhr. H. Fronczek (Roosendaalse 

Lijst), dhr. C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst),  dhr. A.A.B. Theunis (wethouder),  
mevr. M.C.J. Frijters (VVD), mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers (wethouder). 

  
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur en dat betekent dat wij aanvangen met onze 

raadsvergadering, die bij deze is geopend. Ik heb een aantal afmeldingen en dat doe ik even in 

willekeurige volgorde. Afgemeld voor vanavond hebben zich de leden de heer Fronczek, de heer 

Gabriëls, de heer Aygün,  de heer Janssen en mevrouw Frijters. Right? Dat in de mededelingensfeer in 

het kader van de opening.  
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a. Beëdiging burgerraadslid namens de fractie Partij Verhoeven 

De VOORZITTER: En dan hebben we één punt bij de opening, dat is punt 1.a dat is de beëdiging van het 

burgerraadslid namens de fractie van Partij Verhoeven en dat is mevrouw Metske. En ik zou willen vragen 

of zij naar voren wil komen om geïnstalleerd te worden. En voor wie kan staan, ik begreep dat dat vorige 

week wat, wat, wat moeizaam ging en ik ging er maar vanuit dat u dat ongelooflijk vanzelf doorheeft. U 

doet het al, fijn. Ik kom naar u toe, blijf daar maar staan.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Oké, dames en heren na dit vreugdevolle moment gaan we nog naar nog meer 
vreugdevolle momenten namelijk de agenda. En dat is agendapunt, agendapunt 2 en dat is het 
vaststellen van de raadsagenda.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Wil één uwer daarover een opmerking maken? Ik noteer de heer Schijvenaars, ga uw 
gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Met het nieuwe vergadermodel is bij mij enige 
verwarring ontstaan hoe nu om te gaan met verzoeken voor een interpellatiedebat. Gisteren is er een 
besluit genomen in het college dat er geen collegiaal bestuur meer is. Daarover hebben wij vanmiddag 
een brief gestuurd namens de fracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Nieuwe Democraten. En 
inmiddels hebben ook de fracties van de Partij Verhoeven en de fractie van de VLP zich daarbij 
aangesloten. En ik wil nu even vragen hoe we dat nu het beste kunnen gaan organiseren de komende 
week om dat ook voldoende tijd te gunnen in de agenda volgende week.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik snap, ik snap uw vraag laat me het volgende procesvoorstel doen. We hebben 
een cyclus waar we heel vaak bij elkaar komen. Dus ik, ik leg u raad voor dat als er, moet u wel even een 
interpellatieverzoek indienen, maar dat is het Reglement van Orde. Dan ga ik ervan uit dat wij allen dat 
interpellatieverzoek, zeg maar, accorderen. En dan lijkt het mij dat goed dat we dat inderdaad volgende 
week donderdag 1 oktober als ik het goed heb in de raadvergadering doen. En als u dat een goed idee 
vindt dan zeg ik u toe dat ons college dinsdag daar ook even met elkaar over zal spreken. En dat wij u 
dan op weg naar dat raadsdebat een brief doen toekomen, waarin wij de opvatting van het college u 
kenbaar zullen maken. Zodat u dat kunt gebruiken in het debat. En zeg ik tegen anderen die in een 
opgewonden staat zouden kunnen komen te verkeren de woordvoering op dit onderdeel is van de zijde 
van het college de burgemeester en de burgemeester alleen en die zegt niets tot het debat van 
donderdag. Dan zijn we allemaal een beetje helder naar elkaar anders wordt het zo’n vertoning dat we 
elke dag bezig zijn. Dus dinsdag, college zal een standpunt innemen. Dat zal aan u worden toe gemaild, 
toegezonden voor de raadsvergadering als u dat een goed idee vindt van 1 oktober.  Dat wij in die raad 
met dit agendapunt lijkt mij beginnen om 19.30 uur dan om hierover van gedachten te wisselen. Meneer 
Schijvenaars nog? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u zeer, voorzitter. Dan nog één aanvullende vraag. Als wij dan dinsdags 
na het overleg het standpunt krijgen van het verdeelde college, wanneer moeten wij dan uiterlijk de 
vragen hebben ingediend conform het Reglement van Orde? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Want die wil ik natuurlijk wel baseren op datgene wat het verdeelde college… 
 
De VOORZITTER: Ja, ik snap, ik snap uw vraag, ik zou u wel willen uitnodigen om uw vragen objectief te 
stellen en niet alvast suggesties erin te wekken van u, ik hoor u de vragen stellen maar zo ken ik u. Maar 
daar gaan we natuurlijk nog niet op in. Ik snap u heel goed, maar ook u overige raadsleden dat u daarop 
natuurlijk uw vragen wilt enten. Dus dinsdagmiddag na het college zullen we met de dagmail of 
daaromtrent dat is een mooi middel, zullen wij ons, het collegestandpunt doen toekomen en dan heeft u 
nog ja tijd zat, de hele dinsdagavond de woensdag en de donderdag om goede vragen te formuleren. 
Ik zie de heer Schijvenaars… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik dank u hartelijk, voorzitter.  
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De VOORZITTER: Ik zie de heer Schijvenaars ongelooflijk gelukkig kijken. Nog anderen van u raad op dit 
procedurevoorstel of kunnen we het langs die kant afwikkelen met elkaar. Ik zou voorstellen dat we dat zo 
doen. Daar kunt u mee instemmen? Dan gaan we dat zo in de procedure regelen. Wat betreft de agenda 
van vanavond is die zo akkoord bij eenieder? Dat we hem, ja er staat niet veel op, dat we die dan maar zo 
afwikkelen? Dat is ook het geval.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 17 september 2015 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van uw 
vergadering van vorige week 17 september. Er zijn bij de griffie geen amenderingen ontvangen. Mag 
ik ervan uitgaan dat u conform bent met de notulen, met de besluitenlijst. Dat is het geval, aldus 
hiermee vastgesteld.   
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4 dat zijn de ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en 
motielijst. 
 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.a lijst van aan de raad geadresseerde brieven. Kunt u instemmen 
met de afhandeling van die brieven zoals daar is voorgesteld? Dat is het geval. Dan gaat het college 
dat voor u zo doen. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat zijn de, de beantwoording van de schriftelijke vragen. Is dat 
4.c? Nee, dat is 4.b. Nee dat is 4.b., 4.b dat zijn vragen op de beleidsterreinen bestuur en omgeving. 
Ik loop even af of bij de fracties die de vragen hebben gesteld of er nog behoefte is aan een 
aanvullende dan wel toelichtende vraag. Ik kijk eerst naar de fractie van de SP. En dan vraag ik u 
meteen op het punt, het onderwerp van de actie wethouders Financiën tegen Rijksbezuinigingen en 
inzake uw vraag over het project “So you think you can work”. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, bij de eerste vraag hebben wij geen aanvullende vraag meer. Maar 
bij het project “So you think you can work” hebben we nog wel een aanvullende vraag. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dan kom ik daarvoor bij u terug. Dan kijk ik naar de Roosendaalse Lijst 
inzake het onderwerp bereikbaarheid Wouw tijdens rally. 
 
De heer DE REGT: Een korte aanvullende vraag. 
 
De VOORZITTER: Ja, dus dan kom ik bij u terug. De fractie van de Nieuwe Democraten inzake Wmo-
voorziening hulp bij de huishouding per 2016.  
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dat is voldoende beantwoord op dit moment. De fractie van D66 inzake het 
regionaal verkeersmodel. 
 
De heer RAGGERS: Nee, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Voldoende voor dit moment en tenslotte de fractie van de VLP ook inzake het 
onderwerp So you can, so you think you can work. 
 
De heer BROUWERS: Nee, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Wat zegt…Voldoende? Voldoende op dit moment? Akkoord. Dan noteer ik een 
tweetal fracties. Ik begin eerst maar bij beleidsterrein bestuur en dan omgeving. En bij bestuur hebben 
we dan eerst de vraag van de Roosendaalse Lijst inzake de bereikbaarheid Wouw tijdens de GTC-
rally. Wethouder Lok. Ja, maar dan kun je alvast daar gaan staan. Of wil je blijven zitten? Ja, dat doen 
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we tegenwoordig. Ja.  Ja, ik moet ook deze cyclus nog echt tot me nemen hoor. De Roosendaalse 
Lijst, meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats wil ik de wethouder bedanken voor 
de uitgebreide beantwoording, die beantwoording is naar tevredenheid en wij zijn met name blij dat de 
bereikbaarheid van de hulpdiensten goed geregeld is. Dat was voor ons prioriteit numero 1. Verder 
denken wij ook dat de rally gewoon goed georganiseerd is dus wat dat betreft geen punt van 
discussie. We hebben nog wel een aanvullende vraag over het traject van de vergunningverlening. De 
vergunningaanvraag is in mei gebeurd, we zitten nu bijna in oktober. Vergunning is nog steeds niet 
gepubliceerd, betekent dat mensen die dat eventueel zouden willen nog geen mogelijkheid hebben 
om bezwaar aan te tekenen. In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht heb je daarvoor 
formeel zes weken de tijd. Nou het evenement is over twee weken dus dat gaat al niet meer lukken. 
Dus onze vraag is eigenlijk van hoe kan dit zo lang duren. En hoe moeten mensen die eventueel nog 
bezwaar willen maken dat doen. Mensen zijn formeel nog niet op de hoogte behoudens degenen die 
aan het parcours wonen, die hebben  een keurige brief gehad van de organisatie. Maar in feite is de 
rest van de betrokkenen die zijn nog niet op de hoogte. Dus hoe kan dat zolang duren? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ik ben het met u eens en ik ben ook in ieder geval blij dat in ieder geval de hulpdiensten 
inderdaad goed, de bereikbaarheid daarvoor goed is geregeld. Ik kan u op dit moment niet vertellen 
wat de oorzaak is. Ik weet wel dat er frequent overleg is geweest met de organisatie en daar heeft het 
zomerreces wel mede voor gezorgd dat het uitgelopen is. Maar of daar iets specifieks is, dat zou ik u 
op dit moment niet kunnen vertellen. Maar ik zal zorgen dat u daar een reactie op krijgt. En dan zal ik 
ook even kijken, schriftelijk aan u reageren aan de raad hoe we dan omgaan met mensen die toch 
nog alsnog bezwaar willen maken.  
 
De VOORZITTER: Ja, voor dit moment voldoende zo? Dan ga ik naar de fractie van de SP inzake het 
project “So you think you can work”, met als portefeuillehouder wethouder Verbraak. Mevrouw 
Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de SP concludeert dat naar aanleiding 
van de antwoorden van de wethouder dat de wethouder toch nog steeds positief blijft over dit project.  
Maar de SP blijft toch wel gemengde gevoelens houden over dit project. En zeker gezien omdat de 
reïntegratiebedrijven zeker in deze tijd en vooral de opbrengst van de reïntegratiebedrijven van 
hoeveel mensen komen weer aan het werk heel belangrijk is. Zeker gezien in de nieuwe 
Participatiewet wil de SP toch nog aanvullende vragen gaan stellen aan de wethouder hierover. Dat 
was het. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ik heb eigenlijk geen vraag gehoord, voorzitter. Alleen dat mevrouw Oudhof nog 
aanvullende vragen gaat stellen. En ik neem aan dat u die schriftelijk gaat stellen of vanavond? 
Schriftelijk. Oké dan wachten we die af, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dan is dat het antwoord van de wethouder, hoe ontzettend blij hij is en in 
afwachting is van u nadere schriftelijke vragen. Ja. Nee wij zijn er om u te dienen. Goed, dan zijn wij 
door de vragen en antwoorden heen in het kader van 4.b. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar 4.c en dat is ja dat moet ik onderhand elke week met u 
doornemen. Ik geloof dat er weinig mutaties zijn, actielijst en motielijst. Kan ik het in één keer aan u 
vragen ja heeft u nog iets op die lijsten? Ja, meneer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, ja, dank u wel. 2015 A9 actielijst dus en A20 zijn voor ons hetzelfde 
verhaal, dat wil zeggen dat A9 nog steeds niet is uitgevoerd en dat A20 een nieuwe toezegging is van 
afgelopen week. 
 
De VOORZITTER: En ja weet u waar dat over gaat en welke wethouder daaraan gekoppeld zit? 
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De heer BEESEMS: Wethouder Theunis en het gaat over de garantstellingen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is die garantstelling die ook nu onder 5.a staat of een andere garantstelling 
bedoelt u?  
 
De heer BEESEMS: Het gaat over de algemene regels ten aanzien van garantstellingen, ja, ja, oké.  
 
De VOORZITTER: Ja en nou zegt u dat we het ene moeten schrappen omdat er een dubbel in zit. 
 
De heer BEESEMS: A is het dubbel en B vraag ik me af waarom dat  A9 nog nooit is uitgevoerd dan in 
dat geval. Daar kunt u niet op antwoorden, dat begrijp ik. 
 
De VOORZITTER: Nee, we zullen de vraag aan hem doorgeleiden. Oké. Anderen nog van u raad op 
de… Meneer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: De motielijst zou wat de Nieuwe Democraten betreft eens opgeschoond kunnen 
worden. Er staan een aantal en ik noem er twee M11 en M4 die beiden aangemeld staan als zijnde 
afgedaan of afgedaan beschouwd worden, die zouden dus in besloten kunnen zitten. Daarnaast had 
ik een vraag over 2012 M1 en daar wordt een aantal toezeggingen gedaan en ik vraag me af dat gaat 
over de startnotitie leegstand wanneer die komt.  
 
De VOORZITTER: Is dat ook Toine? Dat is ook wethouder Theunis. Ja. Ook die vraag zal naar hem 
worden doorgeleid.  
 
De heer BEESEMS: Dank u wel, 2013 M1, dezelfde vraag wanneer. En 2013… Ik ga even met u 
meekijken als u het niet erg vindt. Wethouder Theunis. 2014 M2 en dat geldt voor wethouder Verbraak 
en daar is een toezegging gedaan en ik vroeg me af wanneer dat die komt. Zodra, zodat dit na het 
zomerreces aan de raad kan worden voorgelegd, de business case van het Philipsterrein. 
 
De VOORZITTER: Kan wethouder Verbraak daar nu iets van zeggen? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, in zoverre kan ik daar iets van zeggen dat ik binnen een week 
met antwoorden kom op de vragen die door de VLP zijn gesteld en dat u daaruit wel het één en ander 
af zult kunnen leiden die deze toezegging benadert. Ik zeg het wat cryptisch. 
 
De heer BEESEMS: We zijn in afwachting van. Ik had er nog één 2015 M4 en ik ga met u meezoeken 
om te kijken wie de verantwoordelijke wethouder is in deze. Wethouder Theunis, ook de vraag van 
wanneer. 
 
De VOORZITTER: Ja. Ja, oké nou het zal worden doorgeleid. Kijk in het algemeen zou ik u, maar 
goed we gaan toch nog allemaal evalueren hoe dit allemaal gaat. Dat we wel een beetje moeten 
opletten dat we en nu hebben we een, een agenda waar heel weinig op staat dus dat is allemaal geen 
beletsel. Maar als de agenda’s van de raadsvergadering de komende weken echt weer op inhoud 
gevuld gaan worden dan hebben we slechts anderhalf uur in het afgesproken tijdschema. Ik moet nog 
even nadenken hoe we dit, want dit is wel erg allemaal procedureel, allemaal heel belangrijk hoor die 
actie- en die motielijst, maar ik vind het wel wat zonde dat een deel van de dure raadsvergadering 
anderhalf uur wordt leeggegeten door dit soort ja toch procedurele vragen. Ze zijn wel inhoudelijk, 
maar dat, dat van te voren moeten we een construct gaan verzinnen dat we onze, ons duur anderhalf 
uur raadsvergadering ook echt proberen anderhalf uur raadsvergadering te laten zijn. Nu maakt dat 
allemaal helemaal niets uit. Maar goed dat is even en wat misschien van te voren ook via de griffie en 
dat de griffie ook via de, naar de portefeuillehouder misschien al antwoord kan geven voor de 
raadsvergadering. Dus dat we eigenlijk gewoon verzoeken van bel ons op en de griffier die loopt naar 
de portefeuillehouder van joh er zijn die en die vragen gesteld op de actie- en motielijst. Meldt even 
hoe het zit, want dan kan ik dat even aan het vragende raadslid even terugkoppelen. En als dat 
onbevredigend zou zijn dan kun je altijd nog in die raadsvergadering nog even met de 
portefeuillehouder erbij, nog even dat duwtje geven. En dan vangen we wel wat af in, in tijdsbeslag is 
mijn idee. Dus als dat, we zijn zeer bereikbaar, toegankelijk telefonisch om voor u te lopen en u te 
voorzien in de antwoorden die u wil hebben. En ik vind dit wel zo’n onderwerp als we dat van te voren 
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weten dan had u nou bijvoorbeeld de vragen van wethouder Theunis gehad kunnen hebben, ook al. 
Maar nu moet dat weer door omdat hij fysiek vanavond verhinderd, verhinderd is. Geldt in het 
algemeen, niet alleen naar u hoor meneer Beesems. Maar denk daar eens over na of dat niet 
praktischer is. Ik vrees dat ik iets ontlok. Meneer Goossens? 
 
De heer GOOSSENS: Nee, uw woorden in acht nemend we hadden ook nog een punt over één van 
de moties. Maar dat gaat over 2-2014 M7 de portefeuillehouder wil deze als afgedaan beschouwen, 
maar zometeen komt die terug op de agenda. Dus wij wilden dat even afwachten voordat we hem echt 
eraf halen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer GOOSSENS: Maar uw woorden in acht nemend zal ik het de volgende keer van te voren 
doen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja, dan halen we om 11 uur eraf als de wethouder z’n best doet. Goed, ik 
begrijp het. Ja zo vol….we zullen allemaal dat, de dingen die afgehandeld zijn eraf halen, 
actualiseren, up-to-date houden en laat ons dan deze werkafspraak maken in beginsel en ik snap de 
uitzonderingen. Ja, voldoende op dit, op dit punt? Dat is het, dat is het geval.  
 
5. A-Categorie 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5, dat zijn twee hamerstukken waarbij ik even meld 
onder hamerstuk 5.b het ingelaste 5.b de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen 
Veiligheidsregio en Werkvoorzieningsschap dat wij vandaag een brief aan u, wethouder Verbraak en 
ik, ieder voor zijn eigen gemeenschappelijke regeling hebben gezonden met het antwoord op de vraag 
van de fractie van de VLP. Ik kijk even is dat voldoende, dat het een hamerstuk kan blijven? Dat is het 
geval. 
 
a. Voorstel 37 Garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat 131-139 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar 5.a dat gaat over de garantstelling herontwikkeling panden 
Molenstraat 131-139. Wil één uwer daarover een stemverklaring? De heer Hertogh? Ga uw gang. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. In de Commissie heeft de fractie van de VLP het 
monitoren van de garantstelling als voorwaarde gesteld. Monitoren en afwikkeling van de 
garantstelling onder strenge controle van de Auditcommissie. Voorzitter, de fractie van de VLP stemt 
voor het raadsvoorstel garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat 131-139, omdat de VLP de 
injectie en het tegengaan van verkrotting in het bestemde gebied van meer belang acht dan de 
verwarrende cijfers over aankopen en de provinciale subsidie. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Schijvenaars, fractie Nieuwe Democraten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, de voorzitter Nieuwe Demo… de voorzitter, de fractie Nieuwe 
Democraten stemt in met de kanttekening dat het college scherp zal moeten monitoren met betrekking 
tot risico-ontwikkeling en strak zal optreden inzake toezicht en handhaving waarbij geen ruimte is voor 
artikel 5. Hoewel wij liever hadden gezien dat er gebouwd zou worden voor mensen met een smalle 
portemonnee kunnen wij ons deze keer wel vinden dat soms hoge huren noodzakelijk zijn om ook 
doorstroming te bereiken. Wij verwachten wel onverwijld te worden geïnformeerd bij afwijking op het 
gebied van risico’s en bij problemen met toezicht en handhaving. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet. Dan ga ik ervan uit dat bij 
hamerslag dit voorstel is aanvaard. Aldus. 
 
b. Voorstel 38 Wijziging gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio en WVS 
De VOORZITTER: Dan het zojuist al aangehaalde voorstel, agendapunt 5.b inhoudende een wijziging 
van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio en het Werkvoorzieningsschap. Wil één uwer 
daarover een stemverklaring vooraf over afleggen? Dat is niet het geval. Dan zijn wij conform dit 
raadsvoorstel. 
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6. Sluiting 
De VOORZITTER: En dan niets meer aan de orde zijnde op dit moment sluit ik de raadsvergadering 
en dan zal aanstonds, begrijp ik, de Commissievergadering een aanvang nemen. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.55 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
1 oktober 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


