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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 25 JANUARI 2018 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 21 december 2017 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c.  Actielijst en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 1 Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen voor gebruikswijziging 
    Hoeksebaan 2 te Wouwse Plantage 
b. Voorstel 2 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heerma van Vosstraat 38 te 
    Roosendaal 
c. Voorstel 3 Nieuw lid raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
    Roosendaal 
d. Voorstel 4 Verordening Interferentiegebieden bodemenergie 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Motie 4 – Cameratoezicht (Kadeplein) 
b. Voorstel 5 Rekenkameronderzoek Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 64-2017 Regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen en convenant 
 kantorenbeleid West-Brabant 
b. Raadsmededeling 71-2017 Resultaten Bewonersenquête 
 
8. Sluiting  

 
Aanwezig:  

Voorzitter: dhr. C.J. Gabriëls (plv. voorzitter)  

Griffier: dhr. R.C.G. Dam (plv. griffier)  

Wethouders: mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 

(SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.W. Oudhof (SP)  

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

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

Lijst), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), 

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

Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), 

P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de 

Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. 

Yap (PvdA).  
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Afwezig:  

De heer J.M.L. Niederer, burgemeester. 

De heer C.A.E.M. van Poppel, wethouder. 

Mevrouw A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA). 

De heren: M.J. van der Aa (SP), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), A.A.M. Mol (CDA),  

G.A.W.A. Verhoeven (VVD).  
 
1. Opening   
De VOORZITTER: Als de rust kan wederkeren dan kan ik de vergadering openen. En bij deze is dat 
ook het geval. Welkom op de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 25 januari 2018. Qua 
afmeldingen van uw zijde zijn mij bekend de heer Brouwers van de fractie van de VLP, als ook de 
heer Van Gestel. De heer Van Gestel komt misschien later maar dat gaan we zien. Geheel afwezig is 
verder nog de heer Emmen van D66, Rogier Verhoeven van de VVD, Marcel van der Aa van de SP, 
Ad Mol en mevrouw Van den Nieuwenhof van het CDA. U ziet mij hier dus ik hoef niet aan te geven 
dat de burgmeester er in ieder geval op dit moment niet is en waarschijnlijk ook gedurende de zitting 
van deze vergadering niet zal komen. Dus u zult het vanavond met mij moeten doen, vrees ik. Ik hoor 
nog meer, mevrouw Frijters noemen als afwezige. Meneer Van der Aa die had ik al genoemd. En die 
komt later hoor ik net. Oké, dan kunnen we wat mij betreft gaan beginnen. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: En als eerste gaan wij natuurlijk de raadsagenda voor vanavond vaststellen. Ik heb 
wat via via gehoord dat er wat wijzigingen gewild zijn. Dus ja degenen die de wijziging willen 
inbrengen die vraag ik dan nu om het woord te nemen en even dat toe te lichten. Ik kijk naar CDA en 
PvdA om een agendavoorstel te doen. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, dank u voorzitter, wij waren verheugd vandaag doordat een mobiele 
camera staat op het Kadeplein. En dan zou onze wil en wens ingewilligd zijn dus dat zou zeer positief 
zijn. Wij wachten graag die resultaten van die mobiele camera af. En daarmee is motie 
“Cameratoezicht” overbodig en die willen we hiermee trekken. 
 
De VOORZITTER: Oké, de motie “Cameratoezicht” is bij deze ingetrokken. Ja, we hoefden er alleen 
nog maar over te stemmen want inclusief stemadvies was het vorige keer al afgekaart. Dus dat 
betekent dat dat punt van de agenda verwijderd wordt. En dan zie ik de heer Klaver die even nog een 
toelichting wil op zijn inbreng. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Over de motie is al gestemd en de stemmen staakten toen. En dan moet 
die  gewoon opnieuw in stemming worden gebracht. Ik kan me niet voorstellen dat het dan nu in een 
keer kan zijn van we trekken de motie in, terwijl die al in stemming is geweest. Hij moet worden, er 
moet over gestemd lijkt mij. 
 
De VOORZITTER: Laten we het zo doen. Technisch gezien heeft u gelijk, maar ik wil het ook niet al te 
technisch houden. Ik wil gewoon aan de raad voorleggen of de raad het ermee eens is, in 
meerderheid ermee eens is dat het agendapunt van de agenda afgehaald wordt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, met alle respect en waardering iets wat op de agenda staat wat 
al in stemming is geweest dat kun je niet zomaar weer eraf gaan halen. Dat zou wel heel raar zijn. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, net als in de Commissie de Commissie over haar eigen 
agenda gaat, gaat in de raad de raad over haar eigen agenda. En als de raad beslist dat een bepaald 
agendapunt niet verder aan de orde hoeft te komen en van de agenda afgehaald kan worden dan is 
het aan de raad. En ik als voorzitter dien daar navolging aan te geven. En zo is het denk ik. Dan ga ik 
naar de heer Klaver voor zijn punt. Ga uw gang. 
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De heer KLAVER: Voorzitter, wij hadden al aangekondigd dat agendapunt 7.a van de agenda kan. 
Maar dat was u al bekend denk ik.  
 
De VOORZITTER: Dat was mij al bekend, maar net als bij dit vorige punt is het aan de raad om te 
kijken of zij daarmee akkoord is. Dus bij deze als iemand daar niet mee akkoord is dan hoor ik het 
graag. En anders is punt 7.a. van de agenda af. En ik zie niemand die daar…. De heer Schijvenaars? 
Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik heb daar bezwaar tegen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat mag maar het gaat om een meerderheid van de raad, dus ja. Bij deze is 
genotuleerd dat de heer Schijvenaars daar bezwaar tegen heeft. Oké dan gaan wij verder met wat, als 
daar tenminste verder geen amendementen meer op zijn, dat is niet het geval. Dan staat de agenda 
voor vanavond vast. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 21 december 2017 
De VOORZITTER: En dan zijn wij toe aan puntje 3 en dat is het vaststellen van de besluitenlijst van 
de vergadering van 21 december. En bij de griffie zijn in ieder geval geen amendementen op de 
besluitenlijst binnengekomen. En ik wil hierbij dan ook zeggen dat de besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 21 december is vastgesteld. Bij deze. 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Ingekomen stukken en schriftelijke vragen en actie- en motielijst. Qua ingekomen 
stukken kunt u instemmen met de afhandeling van ingekomen stukken zoals voorgesteld? Ik zie daar 
geen bezwaren tegen. Dan is dat, zijn die ingekomen stukken bij deze vastgesteld, liever gezegd de 
afhandeling daarvan.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar de afhandeling van beantwoorde en schriftelijke vragen. En 
mij bekend is een partij of een fractie die daar een toelichtende vraag over wil hebben net voor deze 
vergadering. En ik wil met nadruk zeggen dat dat niet de procedure is, dat het de procedure is dat dat 
ruimer tevoren wordt aangegeven dat er een toelichtende vraag is. Als u daar geen bezwaar tegen 
heeft als raad wil ik dat uitzonderingswijze nogmaals toestaan. Het betreft een toelichtende vraag van 
de VLP op stuk 363-2017 ofwel Zwartboek met hart voor de zorg. Als u daar geen bezwaar tegen 
heeft, dan wil ik de VLP die kans alsnog geven. Ik zie verder geen bezwaar daartegen. Maar dan 
begin ik met degene die al wel op voorhand bekend was en dat was PvdA en dat ging over 
volgnummer 001-2018 met betrekking tot Ontwikkelingen De Meeten II. Uw toelichtende vraag a.u.b., 
ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, onze fractie vroeg zich nog af gelet op de antwoorden die zijn gegeven 
over de ontwikkeling van De Meeten II dat enerzijds geeft de gemeente aan nog geen nieuwe visie te 
hebben ontwikkeld hoe om te gaan met De Meeten II. Gaan we daar een groot logistiek centrum 
neerzetten? Gaan we daar bedrijven toestaan met bedrijfswoningen? Maar anderzijds en dat 
begrijpen we wel bestaat er een bestemmingsplan die nog ontwikkeling mogelijk maakt wat we nu ook 
hebben gezien. Is er dan een middel om dat toch even on hold te zetten zolang die visie niet is 
vastgesteld en wellicht ook dus een nieuw bestemmingsplan wat de afspraak ook is. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Wij hebben in ieder geval als college met de actiegroep van de Landerije 
afgesproken dat zolang wij in ieder geval die visie nog niet hebben dat wij het zelf op hold hebben 
gezet. Dat doen wij ook. Geldt niet voor “de Boemerang” want de percelen eromheen, want dat is ook 
de afspraak met de actiegroep die worden verkocht die worden gevuld, dat zijn ook wel flinke 
percelen. Maar het middengebied wat daartussen staat dat zetten we on hold, dat klopt. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis. Dan de tweede toelichtende vraag die ik hier 
eerder noemde vanuit de VLP. En ik neem aan de heer Heeren. De heer Heeren, ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil de raad even danken dat zij toestaan om 
deze vraag te stellen. We hadden een vraag over de indeling van de grafiek zoals ze in het rapport zo 
staan. Waar het ons opvalt dat er ook al wat verschil zit in de indeling, bij de ene grafiek verschillen de 
cijfertjes 0,2 en bij de andere ruim 2%. Wij willen graag aan de wethouder vragen wat zijn motivatie is 
om deze grafieken zo verschillend in te delen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, daar kan ik heel duidelijk op zijn. In ieder geval is het niet zo dat 
het tot onoverkomelijke problemen zou leiden, want u heeft het inderdaad gezien. U heeft als raad 
gevraagd van geef ons een overzicht van de laatste zes maanden van hoe het verloop is en qua 
aantal meldingen die gekomen zijn. Ja en als je bij sommige aanbieders eens dat verloop wat meer 
inzichtelijk wilt maken zul je iets andere aangepaste schaal moeten maken. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Van Poppel. Dat waren de toelichtende vragen die ons 
bekend zijn met betrekking tot de schriftelijke vragen.  
 
c.  Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Daarmee is punt 4.b. afgehandeld en gaan wij over tot punt 4.c zijnde de actie- en 
motielijst. Ja, er zijn geen vragen aangemeld dus ik neem aan dat die actie- en motielijst verder geen 
betoog behoeft van uw zijde. Dus dan bij deze is dat punt afgehandeld.  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 1 Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen voor gebruikswijziging 

Hoeksebaan 2 te Wouwse Plantage 
De VOORZITTER: Gaan wij over naar punt 5 van de agenda, zijnde de A-categorie we hebben daar 
vier voorstellen in staan die door uw Commissie blijkbaar naar behoren en naar tevredenheid zijn 
behandeld. En ook als een A-stuk zijn doorgeschoven. Ik ga ze een voor een ga ik ze af. Voorstel 1 
Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Hoeksebaan 2 Wouwse Plantage. Bij deze de 
vraag of iemand van u daarvoor een stemverklaring wenst af te leggen? Dat is niet het geval. Dan is 
dit voorstel aangenomen. 
 
b. Voorstel 2 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heerma van Vosstraat 38 te 

Roosendaal 
De VOORZITTER: Voorstel 2 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heerma van Vosstraat 38 te 
Roosendaal.  
 
<De voorzitter wordt onderbroken.> 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is wel zo handig natuurlijk dat we hem ook in stemming brengen dus. Bij 
deze de stemming van het stuk afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Hoekse Baan 2  
Wouwse Plantage. Mag ik daarvoor uw stemming? En ik denk dat, ik zie dat geen, ik had ook niet, met  
Uitzondering van de Nieuwe Democraten… O, dan bij deze kan ik zeggen dat het voorstel Afgifte 
definitieve verklaring van geen bedenkingen Hoekse Baan 2 Wouwse Plantage unaniem door u raad 
is aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Voorstel 2 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heerma van Voosstraat 38 te 
Roosendaal. Iemand van uw zijde een stemverklaring vooraf? Voor wij gaan stemmen? Is niet het 
geval. Mag ik in dat geval uw stemmen voor dit voorstel? Voor? Dat is wederom voor zover ik het kan 
zien unaniem. Dus dit voorstel is aangenomen. 
 
c. Voorstel 3 Nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Roosendaal 
De VOORZITTER: Voorstel 3 Nieuwe lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal. Iemand van u raad een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Mag ik dan van uw 
kant zien wie voor dit raadsvoorstel is? En zoals dat ook te verwachten is bij een A-stuk is ook dat 
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wederom unaniem aangenomen. 
 
d. Voorstel 4 Verordening Interferentiegebieden bodemenergie 
De VOORZITTER: Vierde en laatste voorstel dat is de Verordening interferentiegebieden 
bodemenergie. Iemand van uw kant, van uw zijde daarop een stemverklaring vooraf? Is niet het geval. 
Bij deze wil ik graag weten wie van u voor dit voorstel is. De trend zit er goed in vanavond. Dit is 
wederom unaniem aangenomen dit voorstel. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Motie 4 – Cameratoezicht (Kadeplein) 
De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar categorie 6. Daarin was de motie Cameratoezicht, die is 
van de agenda af. 
 
b. Voorstel 5 Rekenkameronderzoek Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte 
De VOORZITTER: Dus gaan wij door naar punt b en dat is Voorstel 5 Rekenkameronderzoek 
Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte. En vanuit de Commissie is dat geagendeerd door de fractie 
van de Nieuwe Democraten en die wil ook een motie daarvoor indienen neem ik aan. En de eerste 
termijn daarvoor is voor de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. Meneer Schijvenaars, ga 
uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De stemming zit er goed in. Iedereen stemt voor. Ik 
stel voor dat we dat vasthouden vanavond. Want wie kan er nou van de gemeenteraad van 
Roosendaal zijn tegen minder onderhoud van grijs en groen. Wie durft vanavond in het openbaar te 
zeggen dat hij daar geen voorstander van is om dat onderhoud en beheer te verbeteren. Ik ben 
benieuwd, voorzitter. Ook al komt de motie van de Nieuwe Democraten. Voorzitter, de motie luidt 
“Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte, structureel op orde”. De wethouder heeft ook in haar 
betoog in de Commissie ook duidelijk gemaakt dat uiteindelijk was het een kwestie van penny wise 
pound foolish. Want we hebben heel veel moeten inhalen, heel veel moeten overleggen en bottom 
line is er gewoon uiteindelijk niets van terechtgekomen en is er wel weer geld uitgegeven. Maar laten 
we gewoon kijken naar de harde cijfers, voorzitter. Bij de, ik beperk me even, zeg maar, tot het 
overzichtje vanuit de Begroting ten aanzien van wegen, straten, verkeersmaatregelen en dergelijke. 
Dat is een kostenplaats. In 2015 was de Begroting 7,5 miljoen. Na wijzigingen is dat veranderd in 14,4 
miljoen dat is een verdubbeling. Dat is op zich heel goed nieuws. Maar de jaarrekening 2015 was 8,3 
miljoen. Kortom er was 14,4 miljoen beschikbaar en we hebben gewoon maar 8,3 uitgegeven. 
Waarom? In 2016 was de primitieve Begroting 6,8 miljoen. Die werd ook verhoogd naar 19,1 miljoen.  
Geweldig zou je zeggen, meer dan een verdubbeling. Maar feit is dat er toen uiteindelijk is uitgegeven 
10,9 miljoen. We hebben dus heel veel geld beschikbaar gesteld en geven het dus uiteindelijk niet uit. 
Waarom? Zijn we dan zo tevreden over het onderhoud grijs en groen. Zijn we dan zo blij met al die 
losliggende tegels? Zijn we dan zo blij met dat vele onderhoud, met dat vele onkruid? Zijn we dan doof 
voor alle inwoners van Roosendaal die keer op keer klagen over beter onderhoud. Of reageren we 
alleen maar op klachten als ze dat netjes doen via de bekende route bij het gemeentehuis. Dan 
komen we even langs en doen we net die ene vierkante meter, doen we dan weer even netjes maken. 
Maar de tweede vierkante meter die vergeten we. Voorzitter, in de Commissie hebben we daar 
uitgebreid over gesproken. U snapt allemaal dat ik daar een avondvullend programma over kan 
volmaken, maar dat zal ik u besparen, voorzitter. Want het gaat heel fundamenteel om de kwestie 
willen we nou beter onderhoud en beheer of willen we blijven aanmodderen zoals we nu al vele jaren 
doen? En ja de wethouder gaat zo zeggen van kijk eens naar het centrum, kijk eens naar de mooie 
stoepjes. Ja, absoluut waar, absoluut waar. Maar kijk eens buiten het centrum. En wat ook opvallend 
is dat we nu drie maanden voor de verkiezingen, nu wordt de portemonnee getrokken. Nu gaan we 
heel hard aan de slag, heel veel extra onderhoud. Maar de afgelopen drie en half jaar waar waren we 
toen? De strekking van de motie, voorzitter, gaat erom dat u een commitment aangaat, dat u 
inderdaad gewoon uitspreekt dat u inderdaad ook vindt als gekozen raadslid dat u voor beter 
onderhoud en beheer bent. U mag vanavond kleur bekennen. Bent u voor of bent u tegen beter 
onderhoud en beheer. Voorzitter, ik dien graag de motie in. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En ik laat even de overwegingen achterwege, voorzitter, het gaat gewoon 
sec op het dictum. En dat dictum dat luidt: Draagt het college op de raad voor de zomer een voorstel 
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voor te leggen om gefaseerd het kwaliteitsniveau groen en grijs structureel te verhogen. Voorzitter, u 
mag kleur bekennen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet Motie “Onderhoud en beheer openbare 
ruimte, structureel op orde” en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Gaat u verder met uw 
termijn, meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik kan het hierbij laten, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dan kijk ik even… 
 
De heer KLAVER: Voorzitter? Zou ik ook een eerste termijn kunnen krijgen van u? 
 
De VOORZITTER: Dat is eigenlijk niet de gewoonte. Nee, ik neem aan dat wat u in uw eerste termijn 
wilde zeggen, dat dat ook in een tweede termijn mag. Want dan mag u dus ook nu ingeven… 
 
De heer KLAVER: Ik heb een eerste termijn en mogelijk dat ik met amendement kom, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ook een amendement kunt u in de tweede termijn, ja sorry dat ik een beetje van 
de regels ben vanavond. Maar ook een amendement kan in de tweede zelfs aan het eind van de 
tweede termijn nog ingegeven worden. Als u het niet erg vindt dan volg ik liever het Reglement van 
Orde. Ja, dank u wel. Maar dan neem ik aan dat u wel een tweede termijn wilt? Iemand anders van u 
raad nog een tweede termijn, dat ik het alvast, dan noteer ik het alvast. Dat is niet het geval. Dan geef 
ik nu het woord aan de wethouder voor zijn eerste termijn. Haar, excuus. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt, voorzitter. Ik kan hier kort op reageren. Ik begrijp van de Nieuwe 
Democraten goed dat zij vol blijven houden dat wat er nu is van het groen en het grijs dat dat voor u 
onvoldoende is. Dat is ook wat het Rekenkamerrapport aangeeft van dat u het daar met elkaar over 
moet hebben. Als aanbeveling van zorg er nu voor dat er een gezamenlijke en heldere streefwaarde 
komt van wat wij willen bereiken. En is dat inderdaad alles glad en geen enkel sprietje onkruid te zien. 
Of is dat het hetgeen wat we nu met elkaar hebben afgesproken? Of ligt de waarheid ergens tussenin. 
Dit komt niet overeen met de aanbeveling vanuit het Rekenkamerrapport. Dit komt wel overeen met 
iedere motie die u raad mij heeft uit laten voeren, waardoor er inderdaad al ja vele tonnen, meer dan 
een miljoen zelfs, anderhalf miljoen structureel bij het budget is gekomen. Dus ja, dan kun je wel 
zeggen weer een beetje omhoog, weer een beetje omhoog. Maar het gaat er juist om dat jullie als 
raad werken aan die gezamenlijke streefwaarde. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan ga ik nu over naar de tweede termijn en er heeft zich 
maar een fractie gemeld en dat is de PvdA. De heer Klaver, ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank u wel. Onze termijn bouwt voort eigenlijk op de woorden van de 
wethouder. En eigenlijk hebben we het daar min of meer al over gehad met elkaar in de 
Commissievergadering. Wij hebben ook gevraagd aan de wethouder of ze die metafoor kon delen. 
Gezegd tegen elkaar dat onderhoud en beheer in de openbare ruimte gezien kan worden als een 
soort tanker bij wijze van metafoor die je in beweging brengt op het moment dat een periode van vier 
jaar, bestuursperiode gaat lopen. En waarbij de raad uiteraard van te voren duidelijk aangeeft waar je 
naartoe gaat. We hebben ook gevraagd aan de wethouder van wat is nou nodig ook gelet op de 
komende periode om die tanker goed in beweging, goed in de vaart als het gaat om die openbare 
ruimte qua beheer te krijgen. Dit is een moment, voorzitter, je hebt niet op elk onderwerp wat wij hier 
bespreken een rapport van de Rekenkamer. Het rapport van de Rekenkamer die ook kritisch is, ook 
naar de raad. Ook de wethouder en het college bepaalde aanwijzingen geeft, waar iedereen op 
gereageerd heeft. Maar er zit wel duidelijk een bepaalde aanwijzing in en wij zouden het belangrijk 
vinden om die aanwijzingen nu te gebruiken temeer omdat we op hele korte termijn als raad, nieuwe 
raad aan de slag gaan om weer een nieuwe college met opdrachten te voorzien. Voorzitter, om die 
reden hadden wij een amendement voorbereid in de zin van dat je de beslispunten die overgenomen 
worden ook uitgewerkt gaan worden met het oog op de komende periode. Dat er duidelijke informatie 
komt, zodat diegene die die instructies aan dat nieuwe college kan geven ook die tanker nu in een 
keer een goede vaart gaan meegeven, voorzitter. En waarom? Omdat gebleken is, de wethouder 
beaamde dat, maar ook de Rekenkamer beaamde dat in dit huis is vaak over dit onderwerp 
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gesproken en misschien wel met recht en reden. Maar het steeds maar proberen die vaart van die 
tanker te beïnvloeden blijkt volgens de Rekenkamer niet effectief te zijn. Dus dan zullen we het aan 
het begin voor moeten doen. Voorzitter, ik wil vragen aan de griffie of ze toch het amendement willen 
uitdelen. En ik vraag u of ik het amendement zo dadelijk kan voordragen, nadat u uiteraard een 
exemplaar gekregen heeft. 
 
De VOORZITTER: Ik heb al een exemplaar dus wat mij betreft mag u beginnen, maar we wachten op 
het uitdelen. Maar u mag wat mij betreft mag u hem indienen op dit moment. 
 
De heer KLAVER: Ik dien hem in. 
 
De VOORZITTER: Hij is aan alle raadsleden uitgedeeld, dus wat mij betreft mag u hem nu indienen. 
Meneer Klaver, ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, nog heel kort de toelichting waarop. De heer Schijvenaars heeft dit 
onderwerp geagendeerd. En ik begrijp ook waarom daar is hij redelijk consistent in en er is ook de 
Rekenkamer die oproept tot consistentie. Alleen van de Partij van de Arbeid is consistentie iets anders 
als van Schijvenaars en de Nieuwe Democraten door nu voortdurend te zeggen van er moet geld bij. 
Voorzitter, amendement heet  “Onderhoud en beheer openbare ruimte, duurzaam op orde”. De 
gemeenteraad van Roosendaal in de vergadering bijeen. Vandaag gehoord hebbende de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Onderhoud en Beheer Openbare 
Ruimte gemeente Roosendaal. Besluit beslispunt 3 toe te voegen. En dat is dan de beslispunten 
onder 1 en 2 nader uit te werken en qua inhoud de basis te laten zijn voor de nieuwe bestuursperiode 
en deze beslispunten op te nemen in het Raadstestament afsluiting van de huidige bestuursperiode 
zodat het nieuwe gemeentebestuur beleid kan vaststellen dat zich richt op een structureel goed 
aanvaardbaar, consistent, duurzaam en realistisch niveau ten aanzien van het onderhoud en beheer 
van de Roosendaalse openbare ruimte. En gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet 
“Onderhoud en beheer openbare ruimte, duurzaam op orde” en maakt onderdeel uit van de 
beraadslagingen. Ik kijk nog een keer rond voor optanten voor een tweede termijn. Dat is nog, de heer 
Schijvenaars, tweede termijn? Ga uw gang. De heer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Mijn complimenten aan de Partij van de Arbeid-fractie, ze zijn met de 
Nieuwe Democraten de enige twee fracties die vanavond in de gemeenteraad van Roosendaal in 
ieder geval aandacht heeft voor dat hele veel gehoorde bezwaar over het slechte onderhoud en 
beheer. Twee fracties en de andere fracties die blijven achterover leunen, zwijgen, durven zelfs geen 
interruptie te doen. Misschien dat de heer Van den Beemt zo dadelijk nog eventjes omhoog komt, dat 
zou nog kunnen als je hem uitdaagt. Maar die zal waarschijnlijk ook gewoon moeten blijven zitten van 
de coalitie. Voorzitter, hoe kan het? Hoe kan het? De wethouder zegt in haar termijn van ja er is wel 
veel geld bijgekomen, 1 komma zoveel miljoen en dat is een hoop geld. Natuurlijk is dat een hoop 
geld. Maar het is simpel weer te weinig. Het is gewoon een dikke onvoldoende. Qua budget maar ook 
qua keuzes, maar ook wat de raad doet. En natuurlijk de wethouder die voert gewoon het beleid uit 
van de raad. Dus we gaan ook de wethouder niet persoonlijk aanvallen. Maar wel de coalitie, maar 
wel ook u als raad. Waar bent u? Waar blijft u? Bent u nou echt zo bang dat dit een ongelooflijk 
belangrijk thema gaat worden bij de verkiezingen, misschien wel belangrijker dan de 
biomineralenfabriek. Is dat uw angst? Of vindt u het eigenlijk wel goed het slechte onderhoud dat de 
mensen struikelen en dat er heel veel onkruid is. Vindt u dat allemaal wel goed? Want eigenlijk vindt u 
dat dus, want dat zegt u door niets te zeggen. Voorzitter, wij vragen in onze motie om een voorstel. 
Een uitgewerkt voorstel om te komen tot een hoger kwaliteitsniveau dat is de essentie. En als u straks 
nee zegt, dan zegt u dus nee tegen een voorstel om te komen tot een hoger kwaliteitsniveau. Ik wens 
u heel veel succes om dat uit te leggen aan uw kiezers. Voorzitter, de motie houden wij niet aan die 
brengen wij in stemming. En als het gaat over het amendement van de collega van de Partij van de 
Arbeid, voorzitter, elk amendement wat een stapje zet in beter onderhoud en beheer, voorzitter, zullen 
wij altijd steunen. Dus ook dat amendement zullen wij ook gewoon gaan steunen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, u heeft een interruptie van de heer Klaver van de PvdA. De 
heer Klaver, ga uw gang. 
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De heer KLAVER:  Dank u wel. De vraag aan de heer Schijvenaars is ons amendement gaat ervan uit 
dat we eerst de informatie willen hebben die we nodig hebben om dat tankerschip op koers te krijgen. 
U gaat zei ik al consistent natuurlijk uit van altijd structureel verhoging. Maar kunt u met ons eens zijn 
dat het belangrijk is om eerst de essentiële informatie te hebben zodat je voor de komende vier jaar in 
een keer dat schip goed in de vaart kan zetten? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Een niet al te slimme vraag moet ik zeggen in alle 
eerlijkheid. Ik bedoel ik ben wel blij met de vraag. Want die informatie die hebben wij. Wij weten hoe 
het ervoor staat in Roosendaal. Wij weten wat er moet gaan gebeuren in Roosendaal. Het feit dat 
Nieuwe Democraten uw amendement zullen gaan steunen heeft er alles mee te maken dat elke stap 
hoe klein ook om te komen tot beter onderhoud en beheer zullen wij altijd steunen. Dus ook uw 
amendement gaan wij steunen. Maar wij weten het wel en natuurlijk u vraagt naar de bekende weg. 
En natuurlijk dan kan het college weer maanden onderzoek gaan doen en dan komt er weer een heel 
mooi verhaal eruit. Maar kijk naar de cijfers. Ik heb ze in mijn eerste termijn ingebracht. Er is voor 
miljoenen, miljoenen bezuinigd, vervolgens zijn er opeenvolgende jaren is dat verhoogd in de 
Begroting en dan ben je blij dan denk je dat gaat de goede kant uit. Maar als je vervolgens kijkt naar 
de jaarrekeningen dan blijkt dat van al dat geld wat beschikbaar was er stonden miljoenen op de plank 
en het geld is niet uitgegeven, voorzitter. En daar zit de essentie van de hele discussie. We hebben 
het geld. De bevolking wil beter onderhoud, waarom doen wij dat niet als bestuurder van deze stad. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver nog een toelichtende vraag. 
 
De heer KLAVER: Een tweede vraag, voorzitter, aan de heer Schijvenaars. Ik begrijp best uw betoog, 
nogmaals u bent daar vier jaar lang consistent in geweest. Maar we hebben nu een 
Rekenkameronderzoek die alles kritisch door laat ik zeggen maar het licht erover heeft laten gaan plus 
ook vergelijkenderwijs, ik bedoel die inzet in die vertaling ik bedoel die heb je nodig om de komende 
vier jaar daaraan tegemoet te komen. Wat vindt u daarvan? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kijk, voorzitter, het Rekenkamerrapport als ik zo’n rapport zou krijgen dan 
zou ik dat ervaren als een hele dikke onvoldoende. Een hele dikke onvoldoende. Want natuurlijk er is 
heel uitgebreid onderzoek gedaan en is alles in kaart gebracht. Maar de essentie van de Rekenkamer 
van de resultaten van het Rekenkameronderzoek is gewoon er is gewoon slecht onderhoud geweest, 
er is ad hoc beleid geweest. U bent gaan bezuinigen toen weer een beetje gaan plussen, toen weer 
minnen, toen weer plussen. Toen moest u weer gaan plannen, dat ging ook niet goed. U heeft 
eigenlijk van alles en nog wat geprobeerd, maar bottom line u heeft meer geld uitgegeven en minder 
kwaliteit geboekt. En ja natuurlijk iedereen zal wel zeggen van de binnenstad ziet er mooi uit. Ja, dat 
vinden wij ook, daar zijn wij ook blij mee. Maar het gaat ook om al onze inwoners buiten de 
binnenstad. Die hebben ook recht op een veilige stoep op een volledige stoep, geen gaten in de 
straat, enzovoort, enzovoort. De voorbeelden ze zijn nou ja je kunt er een weekend aan besteden, 
voorzitter. Ik nodig u trouwens van harte uit om een keer met mij mee te gaan, dan gaan we het 
samen eens bekijken. Doen we ons eigen rekenkameronderzoekje. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars, dat was uw tweede termijn neem ik aan. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik even naar wethouder Schenk of zij nog… Ik denk het wel. 
Ja. Wethouder Schenk, ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u, voorzitter. Als reactie op hetgeen wat zowel de Partij van de Arbeid 
als Nieuwe Democraten hebben aangegeven wil ik u erop wijzen dat hetgeen wat u doet met in ieder 
geval de motie al is precies hetgeen wat de Rekenkamer aanbeveelt niet te doen. Het jojoën. Elke 
keer weer een stapje omhoog. U stuurt mij weg, ik kom terug geef aan dat we gaan ophogen dat we 
inderdaad het onderhoudsniveau gaan verbeteren en dan bent u blij, u stemt in. En vervolgens na een 
half jaar is het weer niet goed genoeg. Dat jojoën zorg ervoor dat het gewoon heel erg lastig werken 
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is, zeker ook voor onze medewerkers. Eerst half schoffelen, dan driekwart schoffelen. Dan krijgen we 
geld bij om nog extra mensen in te huren om te schoffelen. Als u kijkt naar de Rekenkamer, want ik 
toch een beetje van dat framen af. Slecht onderhoud wordt niet gesuggereerd door het 
Rekenkamerrapport. Ook door de Rekenkamer wordt niet geconcludeerd dat de zaken niet op orde 
zijn. De Rekenkamer zegt zelf en ik citeer hier gewoon uit het rekenkamerrapport “dat het onderhoud 
en het beheer van de openbare ruimte verbeterd is. Er zijn nu wel nieuwe afwegingen mogelijk. Het 
achterstallig onderhoud is zo goed als weggewerkt. De gestelde ambitieniveaus zijn vrijwel op alle 
terreinen gehaald of binnen handbereik.” Maar welke afweging gemaakt moet worden en dat is mijn 
reactie op de Partij van de Arbeid, u heeft het over de meest essentiële informatie dat u die wilt 
hebben. Maar de meest essentiële informatie ligt bij u raad, wanneer  bent u het met elkaar eens. Bij 
welke streefwaarde bent u het met elkaar eens? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. U heeft een interruptie van de heer Schijvenaars van Nieuwe 
Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik reageer even op de opmerking van de wethouder 
met betrekking tot het jojo-effect. Wij hadden tot een jaar of zes geleden, hadden wij gewoon een 
redelijk stabiel beleid gebaseerd op alle waarden die we met elkaar hadden afgesproken. En daar 
werd naartoe gewerkt. En toen moest er heel zwaar worden bezuinigd. Ik ga niet noemen waarom, dat 
weten we allemaal wel, dat hele grote, nou daar moesten we door bezuinigen. En toen begon u als 
college met het jojo-effect, want toen ging u als college in een keer heel fors bezuinigen. Jojo naar 
beneden en daarna toen bleek dat er toch wel iets meer ruimte was, toen begon u te jojoën met 
zoveel miljoenen erbij. En u had heel veel miljoenen. Ik heb ze genoemd net. En u heeft ze niet 
uitgegeven. Dus u bent zelf aan het jojoën geweest. U kunt dan wel hier proberen te ontsnappen aan 
de fundamentele verantwoordelijkheid van ik heb ons best gedaan. U kunt mij wel gaan verwijten dat 
ik met een jojobeleid kom maar de Nieuwe Democraten komen al jaren met hetzelfde beleid. We 
hebben u gewaarschuwd keer op keer en u bent degene geweest die aan het jojoën is. Meer geld, 
minder geld, meer geld, minder geld. Wat wordt het nu? En dan gaat u ons verwijten dat wij komen 
weer met een motie in het kader van jojoën. Laat ik het dictum dan nog een keer aan u voorlezen van 
onze motie. De raad voor de zomer een voorstel voor te leggen om gefaseerd het kwaliteitsniveau 
groen en grijs structureel te verhogen. Daar zit geen letter jojo tussen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u, voorzitter. Diezelfde motie heeft u al eerder gedaan en toen ben ik met 
een structureel budget gekomen voor grijs, ook met een structureel budget voor groen. Vele, vele 
middelen zijn eraan toegevoegd. Hetgeen waar het om gaat, waar willen we naartoe werken. Want 
wat voor u uiteindelijk een streefwaarde is is misschien niet de streefwaarde voor een andere partij. 
Zeker gezien alle andere prioriteiten die er ook liggen. En u heeft het over dat er miljoenen op de 
plank blijven liggen, maar u gaat nu allemaal cijfers door elkaar halen. Het is zo dat bepaalde 
bedragen niet aan projecten in een jaar worden afgerond omdat een project oponthoud heeft en dan 
wordt dat budget wat geoormerkt is aan een reconstructie niet uitgegeven. Dus ja u gooit heel veel op 
een hoop. Ik ben het wel met de Rekenkamer echt eens en dat heb ik ook in mijn reactie aangegeven 
dat het echt belangrijk is om na te gaan bij u raad, bij een nieuwe raad, waar consensus over is wat 
die streefwaarde zou moeten zijn.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, nog een kleine toelichtende vraag? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, we gaan weer heel het debat opnieuw voeren, terug naar de 
Commissie, enzovoort. Voorzitter, laat ik dat dan maar even met rust laten. Want dan wordt het 
vanavond weer een welles-nietes-discussie. De essentie, voorzitter, is dat de meerderheid van de 
inwoners van Roosendaal wil structureel beter onderhoud en beheer. En de essentie is dat de 
Begroting van de gemeente Roosendaal heeft al jarenlang miljoenen over voor dat extra onderhoud 
en beheer en de essentie is dat dat niet wordt uitgegeven, voorzitter. En dat is de strekking van deze 
motie, ga nou een keer gewoon regeren is vooruit zien. 
 
De VOORZITTER: Helder. Interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben nooit een grote verdediger van de moties 
van de Nieuwe Democraten geweest geloof ik de afgelopen jaren. In dit geval vanavond staat er bij de 
opdracht van de motie van de Nieuwe Democraten draagt het college op om de raad voor de zomer 
een voorstel voor te leggen om gefaseerd het kwaliteitsniveau groen en grijs structureel te verhogen. 
Ik begrijp dat het college ontraadt om deze motie te steunen. Misschien begrijp ik dat verkeerd, dat 
hoor ik dan sowieso graag. Maar stel dat het zo zou zijn dat u deze motie ontraadt. Betekent dat dan 
dat in het nieuwe bestuursakkoord een nieuwe coalitie dan eigenlijk dus niet kan besluiten om 
gefaseerd het kwaliteitsniveau structureel te verhogen? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk? 
 
Mevrouw SCHENK:  Die redenatie kan ik niet volgen. Nee, die kan ik niet volgen. 
 
De VOORZITTER: Kunt u uw vraag niet herformuleren dat het wat duidelijker wordt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Simpel, hier staat dat de raad vindt als het besluit zou worden 
aangenomen dat voor de zomer er een voorstel hier moet liggen om het kwaliteitsniveau groen en 
grijs te verhogen. Als we die beslissing bij het bestuursakkoord, bij een nieuw bestuursakkoord 
kunnen maken, kunnen nemen als we in april, mei kunnen besluiten dat we voor de zomer een 
voorstel willen hebben om het niveau te verhogen. Waarom zou het dan niet nu kunnen? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Het enige wat ik aangeef is dat het belangrijk is dat eerst die gezamenlijke 
streefwaarde bepaald wordt. En we hebben nu te maken met een college, dadelijk met een nieuw 
college, dus ik zou echt adviseren net als bij het Rekenkamerrapport wordt aangegeven om in een 
nieuwe bestuursperiode tot die gemeenschappelijke streefwaarde te komen. Ik denk dat dat heel 
belangrijk is want anders, want deze motie hebben we eerder gehad. Ik heb al twee keer het budget 
verhoogd, voor grijs, voor groen. En nu staat er dus niet bij tot hoever. Ja, ik weet dat de heer 
Schijvenaars alles het liefst als een strak lakentje ziet, maar deze motie is zo geformuleerd dat die 
voor de een iets anders betekent als voor de ander. Waardoor je het dus eigenlijk nooit goed doet 
maar wel weer een meerderheid krijgt voor weer een budgetje erbij. En dan blijf je dat jojo-effect 
houden en dat is wat ik bedoelde. Maar goed, nou ja, het is aan u raad om te besluiten over deze 
motie. 
 
De VOORZITTER: Nog een interruptie van de heer Missal van de SP. 
 
De heer MISSAL: Het is geen interruptie het is eigenlijk een punt van orde. Ik heb de heer 
Schijvenaars van de Nieuwe Democraten nu twee keer horen interrumperen. En ik dacht dat dat 
bedoelt was om een vraag te stellen. En ik heb twee keer een uitgebreid betoog gehoord, dus ik vraag 
me af of dat wel toegestaan moet worden.  
 
De VOORZITTER: Technisch gezien is dat toegestaan. Idealiter zit er een vraag in een interruptie, 
want dat betekent dat je iets niet begrepen hebt van degene die op dat moment spreekt. Dus je wilt 
daar een toelichtende vraag op. Het is echter technisch gezien niet tegen de verordening om alleen 
maar een opmerking of een betoog, geen termijn, maar in ieder geval een opmerking te maken op wat 
er gezegd is door degene die op dat moment spreekt. Dus een vraag is, ben ik helemaal met u eens, 
idealiter wel aanwezig, want dan weet degene die spreekt ook waar hij op moet antwoorden. Maar het 
is niet noodzakelijk. Wethouder, ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK: Nog een korte reactie op het amendement. Wat belangrijk is is dat intern echt 
gekeken wordt van deze middelen die we hebben hoe kunnen wij die het beste zo goed mogelijk 
besteden. En ook bij een nieuw college zal er geadviseerd worden hoe verder gegaan kan worden 
met het groenonderhoud. Alleen ik weet niet wanneer het Raadstestament af moet zijn. Volgens mij is 
dat op redelijk korte termijn en het belangrijkste is voordat je het dus structureel hoger brengt dat eerst 
goed gekeken wordt in de raad maar waar ligt dat niveau dan. Waar moeten we dan naartoe werken.  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver van de PvdA, interruptie. 
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De heer KLAVER: Voorzitter, ik denk dat wij het helemaal eens zijn met de wethouder en de 
voorstellen die ze doet zijn natuurlijk goed. En dat de raad beslist dat heeft u mij ook horen betogen. 
En wij vinden ook dat de raad het nu in een keer ook goed die tanker vier jaar in de vaart moet gaan 
zetten. Bent u in staat op een bepaalde termijn, in ieder geval met het oog op het nieuwe college 
zodat het gaat, met name om de raad goed in stelling kan komen door de bril van die Rekenkamer, 
zoals u ook zelf gereflecteerd heeft om daar iets voor af te leveren.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u, voorzitter. Er zijn 35 meningen over wat goed is. U verschilt daarover. 
Elke keer wanneer gevraagd werd om het structureel te verbeteren heb ik dat gedaan. En toen vond u 
dat goed. En elke keer geeft u weer aan van nee het moet toch hoger of het moet niet hoger. Dus 
daar gaat het om. En om dat goed in beeld te brengen wat vindt iedereen nu goed. Dan zul je zien dat 
je de consensus niet bereikt, een meerderheid zul je dan moeten bereiken. Ik dacht dat ik die de 
vorige keren ook had en daar gaat veel tijd in zitten. En nou en goed onze ambtelijke organisatie denk 
ik dat de druk wel erg hoog wordt als het allemaal voor het Raadstestament af moet zijn. Waarbij u 
hele raad betrokken blijft in dat proces. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver, nog een toelichtende vraag? 
 
De heer KLAVER: U denkt dat u niet in staat bent op korte termijn door de bril van de Rekenkamer 
met alle aanbevelingen een aantal scenario’s te schetsen? Rekening houdende met ervaring die u de 
afgelopen vier jaar heeft opgedaan.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, nogmaals, ik weet niet wanneer reken… of het Raadstestament klaar moet 
zijn. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Ik neem aan voor de verkiezingen. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, ik denk dat dat heel erg lastig wordt. Ja. De heer Van Ginderen nog een 
interruptie voor wethouder Schenk. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, ik probeer maar even wat duidelijkheid voor mijzelf en onze fractie te 
scheppen en wellicht ook voor de collega’s. Interpreteer ik u nu goed dat u zegt van nou ik heb geen 
bezwaar tegen het amendement, maar ik heb wel bezwaar tegen de tijdslijn die erin wordt vermeld. 
Heb ik dat goed of heeft u ook nog andere bezwaren, dan hoor ik dat ook graag.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Het zit hem echt in de tijd, ja, ja. Ik vind zeker, want daar heeft het amendement 
ook, daar verwijst het amendement ook naar naar die aanbeveling in het Rekenkamerrapport. Dus ik 
vind ook dat daar naar gekeken moet worden. Maar dat heb ik ook al in de Commissie aangegeven.  
Maar ik vind de tijd, er zit hier wel iemand van de directie, maar ik denk onze medewerkers staan 
gewoon enorm onder druk. Dus ik vraag me af of het haalbaar is. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dat was uw termijn? Dat was de termijn, de tweede termijn van de wethouder. 
Daarmee concludeer ik dat de beraadslaging over dit onderwerp zijn afgelopen, zijn afgesloten en dan 
kunnen wij overgaan naar het in stemming brengen van als eerste het amendement A1. Ik kijk even of 
er daar iemand aan stemverklaring vooraf wil hebben. Dat is het geval voor de Roosendaalse Lijst, de 
heer De Regt, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst geeft graag een toelichting omtrent 
hoe zij zal stemmen inzake dit amendement en later ook de motie. Wij willen dat de openbare ruimte 
in onze gemeente ten minimale beantwoord aan het schoon, heel en veilig principe en dat de huidige 
kwaliteitsniveaus verhoogd worden ten opzichte van de huidige streefwaarden. Reeds in de 
Commissie gaven we aan dat we dit goed willen borgen en dat we graag zien dat het bepalen en 
toepassen van realistische streefwaarden voor onderhoud en meer openbare ruimte leiden naar een 
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uitvoerbaar en consistent beleid binnen een gedegen en gedragen visie. Het amendement en de 
motie vinden wij daarvoor niet het juiste instrument. Het bestuursakkoord 2018-2022 wel en om die 
reden zal de Roosendaalse Lijst tegen het amendement en de motie gaan stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer De Regt. Dan is er ook een stemverklaring van de SP denk ik. 
Mevrouw Oudhof, ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij willen ook een stemverklaring op de motie en het 
amendement afleggen. En die luidt: Als SP onderschrijven wij dat het beheer van het groen en grijs 
heel belangrijk is voor onze inwoners en dat een goed kwaliteitsniveau ook de leefbaarheid van onze 
inwoners, dat daardoor ook de inwoners, de leefbaarheid van onze inwoners verhoogd wordt. Wij 
hopen dan ook dat in maart onze inwoners van Roosendaal daar een goede keuze in gaan nemen. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik denk dat ik de heer Schijvenaars ook een vinger 
op zag steken, ik neem aan op het amendement. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter,  we hadden graag, we hadden geen stemverklaring willen 
afleggen overigens. Maar als we dan vervolgens via stemverklaringen plotseling allerlei politieke 
uitspraken krijgen te horen van partijen die hebben gezwegen tijdens de eerste en tweede termijn dan 
vinden wij dat buitengewoon jammer, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat die het debat op die manier hebben ontlopen. 
 
De VOORZITTER: Ja. Oké dan, o wacht ik zie nog een… de heer Heeren van de VLP heeft ook een 
stemverklaring. Ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Zowel het amendement als de motie zijn geheel 
in lijn met wat de VLP voorstaat. Dus wij gaan voor beiden voor stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Heeren. Nou, nog een keer rond. Dit was het qua 
stemverklaringen op zowel amendement als motie. Dan gaan wij nu het amendement A1 “Onderhoud 
en Beheer Openbare Ruimte, duurzaam op orde” in stemming brengen. Mag ik weten wie van u raad 
voor dit amendement is? Dat is de Nieuwe Democraten, de VVD, PvdA en de VLP. Ik heb zo’n 
vermoeden… Met 10 voor en 18 tegen is dit amendement verworpen.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het moedervoorstel. Iemand daarvoor nog een stemverklaring 
vooraf? Dat is niet het geval. Dan kunnen wij overgaan tot stemming. Wie is voor dit voorstel? Het 
moedervoorstel gaat het om. Ik denk iedereen. Dit voorstel is dan unaniem aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Dan resteert op dit agendapunt nog de motie, de motie  “Onderhoud en Beheer 
Openbare Ruimte, structureel op orde” van de Nieuwe Democraten. Iemand een stemverklaring 
vooraf? Dat is niet het geval. Dan zie ik graag van u raad wie voor deze motie is. Dat is de Nieuwe 
Democraten, VVD en de VLP. De motie is verworpen. Dat was het laatste punt in punt 6 van de 
agenda.  
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 64-2017 Regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen en convenant 
 kantorenbeleid West-Brabant 
Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda komen te vervallen en wordt dus niet aan de orde 
gesteld. 
 
b. Raadsmededeling 71-2017 Resultaten Bewonersenquête 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar punt 7, zijnde de C-categorie en omdat punt a van de agenda af 
is gehaald gaan wij meteen naar agendapunt b en dat is een raadsmededeling 71-2017… Het is erg 
onrustig in de zaal. De heer Van Ginderen…. Even wat rust.  Raadsmededeling 71-2017 Resultaten 
Bewonersenquête. En vanuit de Commissie geagendeerd door de fractie van de Nieuwe Democraten 
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omdat zij overwogen op dat moment om een motie in te gaan dienen. En wij horen graag in een 
eerste termijn van de heer Schijvenaars of dat nog steeds het geval is. De heer Schijvenaars, uw 
eerste termijn. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De bewonersenquête een enquête bij onze 
bewoners 77.000 mensen. En als je kijkt statistisch gezien dan is het nog steeds representatief. Ja, 
het klopt dat het begint op het randje te komen. Maar wetenschappelijk gezien is het nog steeds 
representatief. Dus daarmee is het ook dat wij als raad de uitkomsten van de enquête serieus moeten 
nemen, voorzitter. Natuurlijk kan ik weer geen beginnen over beter onderhoud grijs en groen. Maar 
goed dat hebben we net al even apart gedaan. Maar ook daarvan zegt de bewonersenquête dat dat 
beter moet. Ja, u kunt het allemaal teruglezen. Wellicht dat de wethouder zo dadelijk nog even gaat 
citeren uit de bewonersenquête, want het staat er inderdaad in van wij willen beter onderhoud en 
beheer. Maar goed dan moet ze selectief gaan citeren zoals de eerste keer. Voorzitter, het gaat over 
hoe nu verder met die bewonersenquête. Wij als Nieuwe Democraten nemen dat absoluut serieus en 
wij vinden ook dat de uitkomsten daarvan moet je ook serieus gaan nemen. Ze doen ertoe, voorzitter. 
We hebben een motie voorbereid met als strekking dat de resultaten van die bewonersenquête 
worden opgevolgd. En u kunt zo dadelijk in de motie kunt u ook onze overwegingen lezen, voorzitter. 
Maar om niet in herhaling te vervallen, zal ik me beperken tot het dictum van de motie die wij hierbij 
gaan indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En het dictum luidt het college op te dragen om bij het aanbieden van de  
P & C-stukken, Programmabegroting, jaarstukken naast een kwantitatieve weergave van de resultaten 
van de bewonersenquête tevens een toelichting, onderbouwing bij de resultaten aan te leveren, 
voorzitter. En deze motie wordt ingediend door de Nieuwe Democraten, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Opvolging resultaten 
bewonersenquête”. Gaat u verder met uw eerste termijn, meneer Schijvenaars. Dank u wel, meneer 
Schijvenaars. Dat was de enige mij bekende eerste termijn. Dan ga ik kijken of… 
 
De heer LOK: Voorzitter, ik wil de feestvreugde vanavond vooral niet onmogelijk maken, volgens mij 
kunnen we heel snel klaar zijn met deze motie, nog sneller dan met de vorige. Natuurlijk neemt u allen 
de uitkomst van de bewonersenquête serieus. En daarom ziet u in de P & C-cyclus altijd dat er 
verschillende uitkomsten van de bewonersenquête ook altijd keurig worden weergegeven. En ik ben 
ervan overtuigd dat een hele grote meerderheid van u raad dan snapt wat u daarmee kunt doen als u 
ziet dat enquêtes of aantal of percentages of aantallen of wat er ook in de enquête staat naar beneden 
loopt, dan hoeven wij u niet te vertellen dat daar iets aan de hand is. Dat snapt alle, dat snappen al 
onze raadsleden zelf al wel. Dus dat hoeven we niet uit te leggen, dat hoeven we niet te 
onderbouwen. Dat kan ook bijna niet overigens. De enquête is geen kwantitatieve, is vooral een 
kwantitatieve eenheid hoe mensen hebben gestemd. “Wonen algemeen” noem ik even als 
voorbeeldje. De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen. En die hebben dan een vakje 
aangekruist groen, lichtgroen, geel of rood of oranje kun je het ook noemen. Maar in mijn printje is het 
geel. Mensen hebben daarbij niet ingevuld waarom ze dat vinden, hebben daar gewoonweg voor 
gekozen. En dat is ook het doel van een enquête. Dus daar is geen onderbouwing bij gegeven, is 
gewoon een kwantitatief feit mensen kiezen ervoor. Dus daar zit geen onderbouwing bij. En nogmaals 
ik ben ervan overtuigd dat u, de meeste raadsleden dat helemaal niet nodig hebben. De enquête op 
zichzelf kunt u al gebruiken als een soort, ja het is natuurlijk geen beleidsdocument, maar het geeft 
wel wat weer hoe de ontwikkelingen in de stad gaan. Hoe ze zich, hoe die ontwikkelingen zich 
ontwikkelen. We geven niet voor niets de uitkomsten van de vorige twee enquêtes er ook altijd bij, dus 
als u daar iets dan moet u toch voldoende geëquipeerd zijn allemaal en ik ben ervan overtuigd dat u 
dat bijna allemaal bent, om daarmee te kunnen doen wat u goeddunkt. En dat hoeven wij niet te 
onderbouwen in een Begroting, dat zou eigenlijk wel triest zijn. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Dan kijk ik wie in tweede termijn een bijdrage wil 
hebben. Ik zag het eerst de vinger van de heer Wezenbeek van de VVD, dus bij deze bent u hier 
welkom voor uw tweede termijn. Ga uw gang. 
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De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. De heer Lok begon zojuist de eerste woorden waren 
zoiets van feestvreugde. Ik ga daarop verder op die feestvreugde want ik vind het een eer om hier 
vandaag te mogen staan voor een partij die gisteren 70 jaar bestond. Ben trots op dat ik hier daarvoor 
het woord mag voeren. Maar even nu naar de motie, de stukken van de enquête. Ik heb naast mijn 
werk, raadswerk nog steeds een beetje werk en dat heet dan advieswerk. Ik zou de heer Schijvenaars 
een advies willen geven om deze motie aan te houden tot de volgende periode tot over de en dat 
heeft meneer Lok ook al net zoiets gezegd, dat moeten we nu niet gaan doen. En mijn advies aan de 
heer Schijvenaars is om deze die voorligt over die bewonersenquête aan te houden. En ik wil u erbij 
vertellen meneer Schijvenaars dit advies is gratis.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Dan een andere, de tweede, tweede termijn die 
mij bekend is is meneer Klaver van de PvdA. Ik kijk nog even rond of er nog anderen zijn. Dat is niet 
het geval. De heer Klaver, ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank aan de wethouder voor de snelle beantwoording van de vragen. In 
de Commissie hebben we het erover gehad. Bleek dat de bewonersenquête al een groot aantal keren 
als zelfde uitkomst - vijf punten op de eerste vijf plaatsen - wat qua belangrijkheid en alom bleken ze 
met gedragsverandering te maken. Dus u pikte dat op en die campagnes dat zou een goed idee zijn. 
U geeft ook aan een beetje open van ik probeer daar toch zo snel mogelijk ook op te antwoorden. Is 
het voor u mogelijk om voor 1 maart aan te geven door middel van een raadsmededeling op welke 
onderdelen c.q. thema’s u eventueel campagnes zou kunnen opzetten gericht op gedragsverandering 
en op welke wijze hij hieraan invulling kan geven is de concrete vraag nog, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Er waren verder geen tweede termijnen, dus ik kijk 
nog even een keer… Herstel. De heer Schijvenaars wil na zijn eerste termijn een tweede termijn. De 
heer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, misschien moeten we de avond feestelijk afsluiten. U bestaat al 
70- jaar, goed oké. O uzelf of is het uw partij? Goed, voorzitter, in ieder geval… Ik zie een interruptie 
aankomen. 
 
De VOORZITTER: Ik zie het aan de heer Wezenbeek dat hij hier moet.. Ga uw gang. 
 
De heer WEZENBEEK: Als het mag eventjes. Meneer Schijvenaars, voor de historie 24 januari 
gisteren dus, maar in 1947 is die partij opgericht. En daar ben ik trots op ja. Ik draag het graag uit.  
 
De VOORZITTER: Voldoende toegelicht lijkt mij. Meneer Schijvenaars, gaat u verder. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Goed, voorzitter, gefeliciteerd dan met het 70-jarig bestaan van uw partij, 
voorzitter. Maar in mijn wereld als iemand jarig is of een feestje geeft dan heeft hij ook iets lekkers of 
hij heeft iets bijzonders. Dus ik ga er ook vanuit dat de VVD dan vanavond ook een feestelijk moment 
heeft straks na afloop, voorzitter. En om dan de feestvreugde dan maar volledig te maken, voorzitter, 
de suggestie van de vorige spreker om de motie aan te houden, die zullen we dan in het kader van 
deze feestvreugde overnemen en we houden de motie aan. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Schijvenaars. Dus even voor de goede orde motie nummer 2 
“Opvolging resultaten van de bewonersenquête“ wordt aangehouden en zal verder geen onderdeel 
meer uitmaken van de beraadslagingen van vanavond. Dat is het laatste punt op… U wilt toch nog, 
toch nog een 
 
De heer LOK: Nog een vraag van de PvdA… 
 
De VOORZITTER: U heeft helemaal gelijk. Wethouder Lok wil nog reageren op de vraag van de 
PvdA. Wethouder Lok, ga uw gang. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Aan de PvdA-fractie zou ik willen zeggen. Kijk, omdat het 
vanavond op de agenda stond en weliswaar de vragen pas gisteren binnenkwamen, de vijf dagen is 
geen wet. Ik bedoel we hoeven er niet vijf dagen over te doen het mag ook snel en dat hebben we 
vandaag gedaan, omdat het op de agenda stond. Ja, ik ga geen datum met u afspreken. In de 
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beantwoording hebben we volgens mij redelijk helder aangegeven dat op een aantal van die terreinen 
je toch wel eerst een goede onderbouwde inventarisatie van de thema’s, een campagne eenzaamheid 
dat gaat over zo ongelooflijk veel facetten. En als je het doet moet je wel het goede doen. Dus ik ga u 
geen datum noemen. Ik blijf bij het antwoord wat het college heeft gegeven op uw schriftelijke vragen. 
Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u, wethouder Lok. Dan bij deze toch het einde van de beraadslaging aan 
kunnen kondigen.  
 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Ik wens u allen nog een prettige avond en dank voor uw aanwezigheid. 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.15 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 1 maart 

2018 

De griffier,                                                         De voorzitter,  


