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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING WOENSDAG 25 MAART 2015 
 

 

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  
    van 11 februari 2015  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
5. A-CATEGORIE 
5a. Voorstel 5 Kadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare 
      Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ)  
5b. Voorstel 6 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs 
      Roosendaal  
5c. Voorstel 7 Archiefverordening Roosendaal 2015 
 
6. B-CATEGORIE 
60. Interpellatiedebat Aanbesteding zwembad De Stok (C-categorie) 
6a. Voorstel 8 Votering krediet project Zelfredzaamheid en Hulpverlening spoor 
      Roosendaal – Moerdijk  
6b. Voorstel 9 Rekenkameronderzoek Verbonden partijen. 
 
7. C-CATEGORIE 
7a. Raadsmededeling 3O-2015 Raad Sociaal Domein 
7b. Raadsmededeling 7O-2015 Asfalteren Zundertseweg     

 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

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

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, 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), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. 

Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD) (aanwezig vanaf agendapunt 6), B. Missal (SP) 

(aanwezig tot en met agendapunt 6.a), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van 

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

Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), M.F.C. Vermeulen (D66), dhr. J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en 

M.S. Yap (PvdA). 
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Afwezig: Dhr. J.A.M. Verbraak (wethouder), dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester). 

 
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, het is op mijn klokje 19.30 uur en ik zou graag beginnen. En ik wil 

graag bij deze besluiten om de raadsvergadering van 25 maart 2015 te openen. Bij deze. Ik heet u 

allemaal welkom en ik meld afwezig ja dat laat zich bijna raden, want u ziet mij hier zitten in plaats van de 

burgemeester. Dus de burgemeester is vanavond afwezig ook gedurende de hele avond dus u zult het 

met mij moeten doen vrees ik. Verder heb ik doorgekregen dat de heer Matthijssen van de VVD wel komt 

vanavond, maar iets later, niet bekend hoe laat maar dat zien wij vanzelf. Mij zijn geen raadsvragen voor 

het vragenhalfuur bekend en dus kunnen wij wat mij betreft doorgaan naar het vaststellen van de 

raadsagenda, maar niet voordat ik even de gasten van de raad toelicht. Gasten van de raad is een, een 

initiatief om mensen meer in aanraking te brengen met wat wij hier als politici doen, dus wat de raad en 

het college doen. Vanavond is dat een speciale editie zou ik bijna zeggen. Het zijn namelijk de partners 

van de raadsleden of in ieder geval een deel daarvan. En ze hebben vanavond kunnen toelichten of 

kunnen horen wat het werk van hun partner zoal inhoudt in de politiek. En ja, ik denk, dat dat zeer prettig 

verlopen is, ik heb er helaas maar een deel van mee kunnen maken maar wat dat betreft denk ik dat dat 

een goed initiatief is dus. Zij zitten overigens één verdieping lager in verband met het feit dat de publieke 

tribune helaas beperkte capaciteit heeft. Dus zij zitten één verdieping lager in de Burgerzaal, dus ze 

kunnen wel zien wat wij doen. 

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Dan ga ik naar punt 2 dat is het vaststellen van de raadsagenda. Bij mij is, bij ons 
is binnengekomen bij de griffie een voorstel of een vraag eigenlijk, een verzoek, tot een 
interpellatiedebat. En ik wil eigenlijk zelf niet toelichten, maar ik wil dat eigenlijk vragen aan de indiener 
en dat is de heer Heeren van de VLP of hij in het kort een toelichting wil geven, zo hij dat wenst ik kan 
ook doorgaan, maar zo hij dat wenst een toelichting wil geven waarom hij het verzoek doet.  
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja wij hebben als VLP gemeend een 
interpellatiedebat in te dienen omdat wij de stukken die ons recent bereikt hebben goed bestudeerd 
hebben en geconstateerd hebben dat er een naar ons inzicht een aantal financiële risico’s voor de 
gemeente in zitten en procedurele punten waarvan wij graag wat nadere toelichting wensen. Het 
moment van nu is in de aanbesteding tussen de inschrijving en de gunning, dus in dat kader ook een 
moment waarop dit nog mogelijk is en op een later moment zou dat verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben, dus vandaar het interpellatieverzoek.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik dat voorleggen aan u raad of iemand daarover het woord wil 
hebben en of u allen het eens bent en akkoord gaat met inderdaad een interpellatiedebat met twee 
termijnen. Ik zie alleen maar instemming, dus ik ga ervan uit dat u het daarmee eens bent. 
Normaliter… Ik zie de heer Heeren nog een vinger opsteken.  
 
De heer HEEREN: Ja, ik wilde inderdaad nog een verzoek indienen voor het moment waarop dat op 
de agenda zou komen. Is het mogelijk dat dat iets naar voren gehaald wordt, ik zou voorstellen als 
eerste bij agendapunt 6 om het daar te behandelen. 
 
De VOORZITTER: Ik vind dat een prima voorstel en ik denk dat de publieke tribune het ook met u 
eens zal zijn dat we dat niet aan het einde, wat regulier is aan het einde van de avond doen, maar 
inderdaad naar voren trekken. En we zullen dat plaatsen als agendapunt 6.0, dus dat is dan direct na 
de A-stukken. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja. Verder nog iemand iets over de raadsagenda of kunnen wij hem zoals hij nu is 
goedkeuren? Ik zie geen vingers, dus ik ga ervan uit dat hij zo goed is. Bij deze.  
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3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 11 februari 2015 
De VOORZITTER: Punt 3, vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 11 februari jongstleden. Mij zijn geen amenderingen bekend ook niet bij de griffie dus 
ik ga er vanuit dat u allen daarmee kunt instemmen met de lijst zoals hij nu is. Is dat het geval? Dat is 
het geval. Dus bij deze is dat vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
De VOORZITTER: Dan is punt 4, ingekomen stukken en mededelingen, lijst van aan de 
gemeenteraad geadresseerde brieven. De, PvdA agendeert LIS-stuk 881684, Commissie Binnenstad, 
initiatieven binnenstad voor de Commissie Bestuur. Kan de raad instemmen met de afhandeling van 
de ingekomen stukken zoals voorgesteld? Dat is het geval.   
 
5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar de A-categorie. 
  
5a. Voorstel 5 Kadernota 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare 
      Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ)  
De VOORZITTER: En beginnend daarmee 5.a, voorstel 5 Kadernota 2016 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ). Heeft iemand 
van u behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan is bij deze het 
voorstel aangenomen. 
 
5b. Voorstel 6 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
      Roosendaal  
De VOORZITTER: 5.b, voorstel 6, benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Roosendaal. Iemand van u behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. 
Aangenomen. 
 
5c. Voorstel 7 Archiefverordening Roosendaal 2015 
De VOORZITTER: 5.c, voorstel 7, archiefverordening Roosendaal 2015. Iemand van u behoefte aan 
een stemverklaring vooraf? Iemand van u behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dan ga ik ervan 
uit dat u allen het eens bent met dit voorstel. En dat is het geval. 
 
6. B-CATEGORIE 
6.0 Interpellatiedebat Aanbesteding zwembad De Stok (C-categorie) 
De VOORZITTER: Dat waren de A-stukken en zoals we aan het begin van de vergadering hebben 
vastgesteld gaan wij over nu naar punt 6 en als eerste op de lijst het interpellatiedebat. Even kort een 
uitleg. We hebben redelijk wat mensen op de tribune zitten die er misschien niet zo mee bekend zijn 
dus even kort uitleggen wat het inhoudt. Een interpellatiedebat, is dat kan eigenlijk door elk raadslid of 
raadleden aangevraagd worden als zij van oordeel zijn dat het college de gemeenteraad informatie 
dient te verstrekken over een onderwerp dat niet geagendeerd staat over het gevoerde bestuur 
daarover. En daarbij krijgt dan de interpellant en dat is de heer Heeren in dit geval vanavond, de 
interpellant krijgt als eerste het woord waarna de portefeuillehouder in deze is dat de heer wethouder 
Lok die gaat daarop reageren. Daarna kan het debat in twee termijnen starten. Het is niet toegestaan, 
ik wil het even met nadruk vertellen, het is niet toegestaan dat en ook niet vanaf de publieke tribune 
om tekenen van goedkeuring of afkeuring te geven of het op andere wijze verstoren van de 
vergaderorde. Dus ik hoop dat ik daarop mag rekenen, daar ga ik eigenlijk gewoon vanuit. Het 
voorliggende onderwerp het al dan niet privatiseren van De Stok waarover deze raad op een eerder 
moment al goedkeuring gaf zal alvorens tot uitvoering gebracht worden op een later moment nog 
volledig in volle hevigheid in de cyclus komen. Op dat moment ook helemaal van beeldvorming, debat 
en besluitvorming voorzien kunnen worden en ook beargumenteerd kunnen worden. Dus ja ik vraag u 
toch om enigszins vanavond het te beperken tot de essentie van waar het interpellatiedebat voor is 
aangevraagd en toch proberen om zoveel mogelijk op het, op de hoofdlijnen te blijven en niet te veel 
zijwegen in te slaan. Zoals ik al zei de interpellant die mag de interpellatie komen beginnen. Ik zie een 
vinger van de heer Yap van PvdA. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, puntje van orde u gaf aan dat er iets in de raadscyclus komt over dit 
onderwerp, of verstond ik dat niet goed. 
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De VOORZITTER: Wat ik aangaf is dat de besluitvorming over als het z’n, z’n, de conclusies 
getrokken zijn die komen op een later moment. Ik weet niet wanneer, maar die komen op een later 
moment komen die nog in de cyclus. Wat ik aan wil geven is dat dat nog in het verschiet ligt. Dus de 
bevindingen van wat nu voorligt dat komt op een later moment nog in de cyclus en dat is niet wat 
vanavond voorligt, dat wil ik even duidelijk hebben dat daarover geen verwarring bestaat. De heer 
Heeren, ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja er is een hoop informatie de laatste weken 
rondgegaan omtrent de aanbesteding van De Stok. We hebben daar naar gekeken en we hebben de 
zaak bestudeerd. Er is een, een openbaar, een Europese aanbesteding uitgeschreven. Ten eerste 
één van de dingen die ons opviel is dat er in iBabs in de stukken de leidraad zat voor de aanbesteding 
en dat via TenderNed heb ik dezelfde informatie opgevraagd. Ik heb geconstateerd dat daar een 
verschil in zat en het verschil wat daar in zat werd, had betrekking op de, de factoren voor de gunning. 
En bij het stuk waar het bij iBabs in zat daar stond niet in vermeld dat er minpunten zouden zijn voor 
het niet overnemen van de personeelsleden van zwembad De Stok. Ik zou graag aan de wethouder 
willen vragen van wat is nu de juiste versie van de leidraad voor de Europese aanbesteding, welke is 
toegezonden naar degene die via ja de inschrijvers en welke werd gebruikt voor de gunning. Is toch 
een wezenlijk verschil om te kijken van hoe je omgaat met personeel. Dan hebben wij verder 
geconstateerd dat er een aantal risico’s in zitten voor de gemeente zoals wij daar tegenaan kijken. De 
conclusie die wij uit de stukken getrokken hebben is dat de gemeente het onroerend goed weer in 
eigendom neemt. Dat betekent dat er nu een Eigendom B.V. is en de indruk die bij ons gewekt is is 
dat het eigendom weer terug gaat als eigendom van de gemeente. We wilden aan de wethouder 
vragen of de conclusie die we daar getrokken hebben inderdaad de juiste is. Daar zitten ook een 
aantal financiële risico’s zien wij daar in meekomen en op het moment dat het eigendom 
overgedragen wordt weer aan de gemeente, zien wij een aantal getallen verschijnen die waarschijnlijk 
van invloed zijn op onze begroting. Eén van de getallen is de WOZ-waarde van 10 miljoen 318 
duizend, de verplichtingen van zwembad De Stok Eigendom B.V. van 6 miljoen en eventueel de 
waarde waarin de gemeente voornemens is dat over te nemen en in de boeken op te nemen. We 
wilden graag aan de wethouder vragen van welke cijfers wij uit kunnen gaan. Een ander financieel 
risico is de kosten voor het, indien het personeel van De Stok niet overgenomen worden, volgens de 
aanbesteding wordt dat keurig afgehandeld met een procedure volgens de kantonrechtersformule er 
staan een aantal wetsartikelen in die daarnaar verwijzen, maar daar staat wel bij dat als de nieuwe 
aanbesteder, de inschrijver die de gunning krijgt het personeel niet overneemt de gemeente opdraait 
voor de kosten van die kantonrechtersformule. We wilden ook aan de wethouder vragen is dat ook de 
conclusie die de wethouder heeft? En wat zijn de totale kosten waar we daar rekening mee moeten 
houden. Voorts zijn er nog een aantal procedurele zaken. Voordat de gemeente over kan gaan tot 
definitieve gunning moeten zij eerst juridisch eigenaar zijn van de accommodatie van De Stok. In dat 
kader waren wij benieuwd wat er eigenlijk gebeurt in de komende periode met beide bv’s want we 
praten in feite over twee bv’s, er is een bv Exploitatie B.V. en een Eigendom B.V., zoals wij de stukken 
interpreteren zouden beide bv’s opgeheven worden. We horen graag van de wethouder of onze 
conclusie daar juist in is en wat er dan met de beide bv’s ja gaat gebeuren en hoe dat in z’n werk gaat. 
En bij deze ontmanteling van die bv’s zoals wij het zien ja kunnen wij kosten verwachten. We zien 
graag wat de hoogte van deze kosten is en de termijn waarop de gemeente denkt de eigendom, de 
eigenaar te worden van de accommodatie van zwembad De Stok. En bij die datum zoals 
aangekondigd is zijn er mogelijk juridische procedures die gestart gaan worden of u met de datum die 
u dadelijk gaat noemen ook rekening houdt met die juridische procedures. Dan is er nog een discussie 
gaande over het feit van de algemene aandeelhoudersvergadering die op 27 november wel of niet 
plaatsgevonden zou hebben. We vinden het belangrijk om daar duidelijkheid in te krijgen en de vraag 
aan de wethouder is kunt u aangeven volgens welke voorwaarde een buitengewone 
aandeelhoudersvergadering moet plaatsvinden volgens de statuten van Eigendom zwembad De Stok 
om een rechtmatig, een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. En de vraag is is aan deze voorwaarde 
voldaan en kunt u van dat, van die bijeenkomst de notulen en dan eventueel onder geheimhouding 
stellen dat daar zaken in staan die niet voor openbaar geschikt zijn, eventueel onder geheimhouding 
beschikbaar gesteld worden aan de raad. En als laatste nog de vraag van stond de uitkomst van het 
gesprek in de algemene aandeelhoudersvergadering eigenlijk al vast, want als de uitkomst al 
vaststond dat de gemeente de Europese aanbesteding zou doen dan zouden wij willen vragen wat 
was dan het nut van deze algemene buitengewone aandeelhoudersvergadering. En op het moment 
dat dat nog niet zo was dan zijn wij eigenlijk benieuwd hoeveel tijd het college nog besteed heeft aan 
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het aanpassen van de aanbesteding omdat die de volgende dag al gepubliceerd was. Dus we hadden 
zoiets van ja dat geeft in ieder geval een bepaalde indruk daarvan. Voorlopig wilde ik het hierbij laten. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren, dank u wel, dan is het woord aan wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik wil eerst wat zeggen over de vragen op zich, over de vragen. 
Op zich zijn het geen slechte vragen, maar ze zijn enkel op het verkeerde moment. Want het gaat nu 
niet over de aanbesteding, het gaat niet nu over de gunning het gaat alleen nog maar of de 
aanbesteding rechtsgeldig is gedaan door de gemeente. En we weten nog niet de uitkomsten, dus 
deze vragen zijn te vroeg wat mij betreft, maar desalniettemin we zijn niet de rotste gaan we er keurig 
een antwoord op geven. De eerste vraag, die niet echt een vraag is, maar die ik wel heb gehoord over 
welke versie is nu de juiste. Dat is natuurlijk per definitie niet de versie in de list van iBabs, want u 
heeft die volgens mij allemaal gekregen van meneer Nelis en dat was niet de juiste. Onze versie die in 
die aanbestedingskalender stond is natuurlijk de enige goede, maar meneer Nelis had die overigens 
ook. Ik ga de vragen af, de planning in samenwerking met de Eigendoms B.V., maar daar kom ik 
straks nog wel op, er wordt nu een stappenplan gemaakt en een tijdsplanning en die is nooit nu nog 
niet beschikbaar. En datzelfde geldt overigens voor een ander antwoord, we zijn er vooral bij gebaat 
om het goed te regelen en niet om het snel te regelen, kwaliteit voor tijd in dit geval. Ja, u heeft het 
over risico’s. Ja, dan ben ik weer terug bij wat ik in het begin zei, dat is nog te vroeg want de 
inschrijving zijn, de deur voor de inschrijvingen is vrijdag gesloten of er überhaupt risico’s inzitten moet 
blijken of er gegund gaat worden en aan wie. Het lijkt me in ieder geval onmogelijk dat de WOZ-
waarde verandert omdat een ander het eigendom krijgt, maar volgens mij had u dat zelf ook wel 
kunnen bedenken. De waarde die de gemeente over wenst, daar gaan we van uit dat dat gewoon 
tegen de boekwaarde is, dus daar zit geen, geen, geen risico in want we zijn immers nu ook al 
eigenaar weliswaar via een bv-constructie. Maar de subsidie die we geven gaat vooral daar naartoe 
en dat hoeft dan niet meer, want dan zit het in onze eigen begroting. En de 6 miljoen is volgens mij 
enkel maar de financiering en die is dan niet meer nodig voor De Stok maar wel voor onszelf. Dus 
volgens mij zit daar geen risico in. Wie is de werkgever? Dat is helder, de Exploitatie B.V. is de 
werkgever formeel. Of we daarin risico’s lopen, ja dan zeg ik weer het is te vroeg want dan moeten de 
gunningen afwachten, hoeveel fte’s worden daar wel en niet in meegenomen. En u heeft het goed 
gelezen in de aanbestedingsleidraad staat keurig opgenomen dat de eenmalige reorganisatiekosten 
voor de gemeente Roosendaal zijn, maar dat weten we pas als we de gunning hebben beoordeeld. 
Kunnen we nog niet zo heel veel over zeggen dus op dit moment. Drie, het zwemmen, welk financieel 
risico, nul lopen we daar risico in als de school niet meer zwemt en er is geen garantstelling aan wie 
dan ook gegeven. In het rooster moet er ruimte worden geboden voor de leerlingen voor de 
Mytylschool en De Kameleon zolang die nog bestaan. En als die om één of andere reden er zelf voor 
kiezen om niet meer te willen zwemmen hoeft het nieuwe, de nieuwe exploitatie kandidaat hoeft daar 
ook geen ruimte meer in voor te reserveren in zijn rooster maar hij krijgt dat niet gecompenseerd. Dus 
geen risico. Mag de nieuwe exploitant op eigen initiatief het schoolzwemmen beëindigen? Nee. We 
hebben opgeschreven er zit een lijst van klanten bij en er zit ook de zwemvereniging bij, zijn zelfs nog 
de tarieven allemaal voor bevroren. Hij mag dat niet doen. Voordat de gemeente, dan gaan we het 
even over de juridische gunning hebben. Op termijn zullen beide bv’s worden opgeheven. We gaan nu 
een poging doen om de exploitatie te privatiseren, te gunnen aan een particulier. En als dat geregeld 
is dan kunnen we ook de Eigendoms B.V. opheffen en dan komt het weer, net zoals nu overigens ook 
eigendom van de gemeente is want de gemeente is natuurlijk 100% eigenaar van alle twee die bv’s, 
dus weliswaar met een u-bochtconstructie maar we zijn nu ook eigenaar, dus dan hebben de bv’s 
geen nut meer. Die zijn natuurlijk ooit in de tijd, maar dat weet u natuurlijk niet, opgericht toen er nog 
allerlei btw-voordelen te behalen vielen maar ja dat is niet meer opportuun met het btw-
compensatiefonds en zo dus ze dienen geen doel op zich meer. De verwachte kosten, naast maar dat 
is altijd als een strikvraag, maar zo heeft u het misschien niet bedoeld. Bij personeel lopen we het 
risico van de frictiekosten, maar dat hebben we al gezegd dat staat keurig opgeschreven. En verder 
voorzien wij daar geen kosten in bij het ontmantelen anders dan een ambtenaar waarschijnlijk iets 
moet doen. Het gaat niet vanzelf, dus je moet er wel een brief over schrijven, je moet wel wat actie. 
Maar het gaat niet, dan zijn het niet grote kosten. Binnen welke termijn, ja ik heb u net bij een eerdere 
vraag gezegd dat zit in het stappenplan in de tijdsplanning, althans daar moet dat in worden 
opgenomen en die is nog niet beschikbaar. Is bij deze datum rekening gehouden met mogelijke 
juridische procedures? Wij gaan er van uit dat ze niet zullen ontstaan omdat we ons werk ongelooflijk 
goed doen. Maar ook hierbij geldt, goed regelen gaat voor snel regelen. Dus mocht het, mochten die 
onverhoopt wel ontstaan dan zullen we daar de tijd voor nemen en dan zou het wat later kunnen zijn. 
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En nogmaals we hebben nu nog geen datum geprikt. Tot slot de buitengewone 
aandeelhoudersvergadering. Ja, dat zijn wel prachtige vragen moet ik vertellen. Zeker als u weet dat 
de gemeente 100% eigenaar is, we zijn dus met andere woorden de enige aandeelhouder. En college 
Verbraak die stond daar volgens mij om 09.15 uur ’s morgens tegen de aandeelhouder Verbraak te 
zeggen ik wil nu een aandeelhoudersvergadering en dan was hij er, want het was dezelfde persoon. 
Maar nogmaals we proberen ons te houden aan de regels, je moet een tijdige uitnodiging, die moet 
worden gemaakt en je moet een opgave hebben van te behandelen onderwerpen. Maar ja, dat zat in 
handen van één en dezelfde portefeuillehouder, dus volgens mij kwam hij daar wel uit. Dus met 
andere woorden is aan deze voorwaarden voldaan? Ja, natuurlijk. De notulen, kunt u de notulen 
beschikbaar worden gesteld aan de raad? Nee. En ik zal u vertellen waarom, de notulen van 27 
november worden natuurlijk eerst, moeten eerst worden vastgesteld in de volgende 
aandeelhoudersvergadering en dat is nog niet gebeurd. En bovendien gaat het, zit het ook, gaat het 
ook over personen en dan zijn we altijd wel wat argwanend om het te delen. Maar volgens mij is het 
belangrijkst ze zijn nog niet in de volgende aandeelhoudersvergadering vastgesteld. Tot slot, stond, 
die vond ik wel heel mooi moet ik stellen, stond de uitkomst vast over wie de aanbesteding zou 
uitvoeren. Ja, ik kan zeggen dat ik het weet, ik kan ook zeggen dat ik het niet weet, want wat ik niet 
weet is wat collega Verbraak dacht toen hij deed wat hij deed. We zijn niet gehandicapt daardoor, 
maar dat maakt het wel lastig, maar nogmaals het is één en dezelfde persoon dus ik neem aan dat hij 
goed wist wat hij weet. En dan nog is het zo dat formeel, dat je dat formeel besluit in een 
aandeelhoudersvergadering en niet het college. Dus de aandeelhouder moet dat doen en dat doe je 
nou eenmaal volgens het vehicle, volgens de formaliteiten van de bv. Dus ja dat het misschien, dat hij 
misschien al wist wat hij ging vertellen in de aandeelhoudersvergadering dat geloof ik, dat lijkt me ook 
wel heel logisch. En daarom hebben we er ook geen tijd aan hoeven te besteden want de stukken 
waren gewoon door wethouder Verbraak goed voorbereid, zodat in de aandeelhoudersvergadering 
waar wethouder Verbraak de aandeelhouder is de stukken ook onmiddellijk goed konden, nou ja 
afgetikt dat klinkt wat denigrerend maar in één klap goed kunnen behandeld waarbij er geen extra tijd 
nodig was om ze aan te passen. Het zou wel bijzonder zijn zal ik maar zeggen, als u dat zou denken. 
Volgens mij was dat het antwoord op de vragen. Ja, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Zoals ik aangaf na deze toelichting, beantwoording 
van de vragen door de wethouder is er mogelijkheid voor een debat in twee termijnen, omdat u 
daarmee ingestemd… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Een klein punt van orde, voordat we beginnen met de 
termijnen zou ik graag eerst een schorsing willen van vijf minuten. 
 
De VOORZITTER: Mag ik vragen waarom? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Om de informatie die zojuist verstrekt is door de wethouder te kunnen 
bespreken met andere fracties.  
 
De VOORZITTER: Drie minuten dan.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor drie minuten en dat betekent op mijn klok dan dat we 
precies om 20.00 uur weer doorstarten. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Bij mij zijn de drie minuten voorbij dus de schorsing is wat mij betreft voorbij, als 
iedereen weer zijn plaats kan vinden. Oké. Dan hervat ik de vergadering en waar wij gebleven waren 
is met het inventariseren wie er in dit interpellatiedebat in twee termijnen een eerste termijn wil. Ik kijk 
even de heer Heeren aan of hij ook nog een eerste termijn wil? Ja, dat is het, ja dat is het geval. Wie 
mag ik voor een eerste termijn nog meer noteren? De heer Yap, Van Poppel, Schijvenaars. Dan start 
ik met de vier die mij nu bekend zijn en dan begin ik met de heer Heeren van de VLP, in eerste 
termijn. 



 
 

Verslag raadsvergadering 25 maart 2015     pagina 7 

 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. De antwoorden gehoord hebbende van de 
wethouder wil ik toch een aantal vragen hier nog aanvullend op geven waarvan ik uitdrukkelijk het 
verzoek heb aan de wethouder om zijn visie daarop te geven maar ook uitdrukkelijk mijn collega 
raadsleden wil uitnodigen om aan te geven wat hun visie daarop is. We praten namelijk over het 
privatiseren van zwembad De Stok en ik zou aan mijn collega’s en aan de wethouder willen vragen 
wat verstaat u nu precies onder privatiseren? Het beeld wat ik daar zelf bij heb is dat het eigendom 
verkocht wordt, de exploitatie geen rekening meer mee gehouden worden en het buiten het beheer en 
het zicht van de gemeente komt te vallen en dan is het geprivatiseerd. Hetgene wat ik nou merk wat er 
gaat gebeuren zoals de wethouder aangaf wordt het eigendom niet afgestoten maar juist 
aangetrokken binnen de gemeentelijke vastgoed en wordt er zoals inderdaad zoals de schoonmaak 
uitbesteed wordt mogelijk de catering uitbesteed wordt, wordt de exploitatie van zwembad De Stok 
uitbesteed. Dus ik wil even van de wethouder, graag ook reacties van mijn collega’s zien hoe hun 
tegen de privatisering aan kijken. Dan wil ik nog even reageren op de financiële risico’s… 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan wil ik graag dezelfde vraag aan de VLP 
stellen. Vindt u dat dan privatiseren, wat vindt u dan wel of niet privatiseren dat vind ik dan ook handig 
om te weten. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel voor deze vraag, ik meende die net al verteld te hebben dat de manier 
waarop wij er tegenaan kijken is het afstoten van het onroerend goed en het afstoten van de 
exploitatie en zodat de gemeente er geen bemoeienis meer heeft, dat zou voor ons de betekenis zijn 
van privatiseren. 
 
De VOORZITTER: Een toelichtende vraag? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter, maar u heeft ook zelf uitgelegd dat dat niet aan 
de orde is, want het vastgoed wordt niet afgestoten maar wel de exploitatie. Dus blijft mijn vraag vindt 
u dat privatiseren, want dat is ook de vraag namelijk die u aan ons stelt en niet de vraag die u net 
beantwoordt dat is niet de vraag die u aan ons stelt. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel. Hetgeen zoals ik er dit moment tegenaan kijk waar wij hier voor bij 
elkaar staan met inderdaad de Europese aanbesteding zou ik niet zien als privatiseren van De Stok. 
En daarmee wordt dus niet voldaan aan de wens zoals die eerder volgens mij in september 2014 door 
de raad uitgesproken is om De Stok te privatiseren. Dus daarmee voldoende beantwoord? Oké.  
Dan praten we nog over de financiële risico’s, de wethouder heeft net bevestigd dat de kosten voor 
het afvloeien voor het personeel voor rekening zijn van de gemeente. Ik heb gekeken naar de 
gunningscriteria en er worden een technisch verhaal misschien dus ik zal proberen zo, zo crisp en 
clear mogelijk uit te leggen, er worden een aantal punten zijn er te behalen in dit geval voor de prijs 
100 punten en er is een aftrek op twee gebieden. Eén gebied is de prijs en een ander gebied is het 
overnemen of het niet overnemen van het personeel waardoor je minpunten kunt krijgen. En als ik dan 
de aanbestedingsstukken lees dan is voor elke 15.000 euro minder aan de aanbestedingssom, dus 
goedkoper, de goedkoopste aanbieder krijgt nul punten aftrek, iedereen die 15.000 euro duurder is 
krijgt 10 punten aftrek. Voor elk personeelslid dat je niet overneemt krijg je 4,5 punt aftrek. Dat wil 
zeggen voor twee personeelsleden die je niet overneemt krijg je negen punten aftrek. Een simpel 
rekensommetje wil dat zeggen dat elk personeelslid nog geen 7.500 euro waard is. Wij zien hier een 
stimulans in om op prijs te gunnen en het personeel zoveel mogelijk af te stoten. Het hangt uiteraard 
wat de wethouder zegt, af van de inschrijvers hoe ze daar mee omgaan maar onze visie is dat wij hier 
wel degelijk een potentieel risico lopen, omdat als je hier naar de inschrijving kijkt het inderdaad 
uitnodigt om het personeel niet mee over te nemen en voornamelijk op prijs te gunnen. Verder wil ik 
de gemeenteraad nog even wijzen maar daar kwam ik vanmiddag pas achter dus dat heb ik niet 
eerder gedeeld… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
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De heer HEEREN: Op artikel 169 van de Gemeentewet. Wij kunnen hier graag onze wensen en 
bedenkingen kenbaar maken over dit soort veranderingen in de statuten, of in het beleid wat het 
college voert. Ik wil aan mijn collega raadsleden vragen of zij denken dat dat nuttig is, ik heb daar een 
motie inmiddels wel voor voorbereid. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren mogen mij eerst even de interruptie van de heer Schijvenaars van 
Nieuwe Democraten afhandelen? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. U lijkt me erg deskundig op het gebied van 
aanbestedingen. Als het nu zoals is wat u zegt, dat de goedkoopste, de goedkoopste inschrijver het 
ook gegund gaat krijgen en vervolgens worden al die mensen ontslagen en worden de advieskosten 
als rekening bij ons neergelegd, wat betekent dat dan in de praktijk voor de rechtspositieregeling van 
deze mensen? Houden zij dan hun baan, of? Hoe werkt dat volgens u? 
 
De heer HEEREN: Volgens mij werkt het zo dat de, de employees zoals het in de aanbesteding 
gestimuleerd wordt ontslag krijgen en dus inderdaad geen baan krijgen maar een vergoeding van de 
gemeente gebaseerd op de kantonrechtersformule. 
 
De VOORZITTER: Gaat u door met uw termijn de heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Oké, ja mijn laatste vraag aan mijn collega raadsleden is er zijn een aantal punten 
die hier toch wel bedenkelijk zijn en de vraag is of ze het wenselijk achten hun wensen en 
bedenkingen uit te spreken voordat de beslissing definitief is. Ik hoor graag jullie reacties. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel de heer Heeren. Dan gaan wij door met de heer Yap van de Partij van 
de Arbeid voor zijn eerste termijn. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Even voor de duidelijkheid ik spreek namens D66, Partij van de 
Arbeid en GroenLinks, we vliegen dit dossier gezamenlijk aan. De Stok wat ons betreft een belangrijke 
maatschappelijke voorziening waarvan de meerderheid van de gemeenteraad reeds heeft besloten 
over te gaan tot privatisering, of over die discussie hebben we het vanavond niet. De kern wat eigenlijk 
op de agenda is gezet door de VLP zijn de bezwaren van de Eigendom B.V. over de wijze van 
aanbesteding, dat, dat is het geschil wat hier voorligt. Ik denk dat dat vooral een juridisch geschil is 
waar wij als politieke partijen in die zin ons op dit moment nog niet mee hoeven bemoeien al hopen 
we uiteraard dat er geen juridische procedures worden gevoerd tussen gemeente, tussen 
aandeelhouders, bv-constructies en natuurlijk ook inschrijvers maar daar kom ik zo meteen nog op. 
We hebben goed geluisterd naar de antwoorden van de wethouder op het interpellatieverzoek, de 
vragen die, denk ik, door de VLP terecht zijn gesteld. Ja, wat ons allereerst opviel is dat de wethouder 
met stelligheid aangaf het is een goed traject, als het een goed traject zou zijn, denk ik, zou er op dit 
moment niet zoveel onrust zijn bij de werknemers. Ze zitten hier allemaal in de zaal, volgens mij kun je 
dan niet direct spreken van een perfect goed traject wat is verlopen, want dan zou je die onrust niet op 
de werkvloer op dit moment hebben gehad. Dus daar, denk ik, dat daar zeker een rol is vanuit een 
gemeente om daar in ieder geval leiderschap in te tonen. Wat ons verder opviel, de wethouder gaf 
eerder ook al op vragen ik meen van de VLP of de SP…  
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit even over die opmerkingen van de heer 
Yap na te denken en ik denk dat u inderdaad wel een punt heeft want als alles perfect was gelopen 
dan was er geen onrust. Maar dan, toen zat ik te denken, dan lijkt het me in eerste instantie dat een 
directeur zich over zijn personeel ontfermt en polshoogte haalt bij het college. En ik had begrepen dat 
dan de directeur van de Exploitatie B.V. die gaat over het personeel, dus die heeft dan ongetwijfeld 
veel contact gehad met de portefeuillehouder van de Exploitatie B.V.. Dus in feite vroeg ik me af of het 
niet zo praktisch is om die vraag niet de vragen een beetje op te splitsen dus om de vragen aan de 
ene wethouder te stellen van de Eigendoms B.V. en de werkgeversvragen meer te stellen aan de 
wethouder die gaat over de Exploitatie B.V… 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, dank voor de interruptie. Ik heb, ik heb in mijn betoog nog geen vragen 
gesteld aan welke wethouder dan ook en ik wil het ook niet te ingewikkeld maken. Laat ik het zo 
zeggen nogmaals als er geen onrust zou zijn, als er geen onrust zou zijn dan zou het een goed traject 
zijn. Maar nogmaals er is dus wel onrust en tuurlijk je kunt dan weer de vraag stellen welke wethouder 
daarvoor verantwoordelijk is, volgens mij is het college één geheel in die zin en dan maakt het wat mij 
betreft niet zoveel uit wie die boodschap doet. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het klopt helemaal de heer Yap had helemaal die 
vraag nog niet gesteld dat realiseerde ik me toen u dat zei. Ik heb me niet aangemeld voor een eerste 
termijn dus dan stel ik via u die vraag aan wethouder Polderman die volgens mij woordvoerder is voor 
portefeuillehouder voor de Exploitatie B.V.. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder met uw eerste termijn. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik was gebleven bij de reactie van onze drie partijen op de antwoorden 
van wethouder Lok. Wat ons al opviel in antwoorden op vragen van de SP dan wel de VLP is dat de 
wethouder had aangegeven ja we zien wel min of meer wat we doen met die aanbesteding want we 
weten nog niet of we gunnen. Nou ja, dat lijkt me toch een uitspraak in die zin op het randje. Je mag 
altijd besluiten om niet over te gaan tot gunnen dat, dat lijkt me helder, maar dat moet je wel motiveren 
want als je dat zomaar doet dan kunnen we iedere dag wel een aanbesteding uitschrijven, mensen 
gaan erop reageren, we gaan daar werk insteken en we zeggen dan nou ja vandaag staat de pet 
anders we doen het maar niet. Ja, dat lijkt me niet een zorgvuldig bestuur en ja dan krijg je dus het 
risico ook met die inschrijvers want daar zou ik nog op terugkomen, ja dat die inschrijvers zeggen ja 
ho eens even gemeente zo, zo gaat, zo werken we niet met elkaar. Ja en dan krijg je weer juridische 
geschillen waar we uiteraard ons niet in moeten mee inlaten. Voorzitter, ja dan het personeel. Ik kan 
me nog herinneren dat we in september vorig jaar op initiatief van de SP gesproken hebben over de 
verkoopvoorwaarden, de SP had een motie voorbereid die aangaf wat voor hun belangrijk was. Een 
aantal partijen, ik heb het nog even teruggekeken in de notulen van die vergadering, had ook 
aangegeven waaronder de Partij van de Arbeid, waaronder D66, waaronder GroenLinks, vertrouwen 
te hebben in de wethouder dat dat deugdelijk zou worden uitgevoerd. De SP ook want die 
onderschreef dat ook en die trok vervolgens die motie in. Ja en en en daar en daar kan ik me nu, 
kunnen wij ons nu nog wel vraagtekens bij stellen omdat juist in dat traject nog niet die helderheid is 
gegeven weer, waar we wel op hadden vertrouwd richting dit college. Ik verneem graag van de SP 
hoe die daar tegenaan kijken. En of zij nu een aantal maanden later nog hetzelfde tegenaan kijken 
tegen de wijze van de woorden van wethouder Verbraak van vertrouw maar op mij we houden 
rekening met de punten die jullie meegeven, waaronder dus het behoud van werkgelegenheid en een 
goede oplossing voor het personeel. Ja, ziet de SP dat op dit moment ook zo? Want nogmaals wij 
hebben daar wel onze twijfels bij dat we daar toen blind op konden vertrouwen. En nu nogmaals de 
werknemers zitten hier ook voor in de zaal, ja hebben wel onze vraagtekens bij dat dat nu wel anders 
zou liggen. Concluderend, lastig, ik denk… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Om het maar even heel helder te krijgen, u als woordvoerder 
van de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks bent dus van mening dat de geest en de letter van de 
betreffende motie niet op de juiste wijze is uitgevoerd door het college. 
 
De heer YAP: Voorzitter, die conclusie heb ik nog niet getrokken ik heb gezegd ik stel me daar de 
vraagtekens bij namens de drie partijen. En we hebben in die zin op dit moment enkel de vraag aan 
de SP ook neergelegd of zij vinden dat het college in de geest van die motie heeft gehandeld. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En als ik die vraag aan u stel wat is dan het antwoord? 
 
De heer YAP: Nogmaals die conclusie heb ik nog niet getrokken. We hebben twee termijnen en 
wellicht kom ik daar in tweede termijn nog op terug, meneer Schijvenaars. Voorzitter, ik rond af want ik 
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was al bij mijn conclusie gekomen, die kunnen wij op dit moment nog niet trekken. Ik hoor graag de 
inbreng van andere partijen hoe zij met name aankijken tegen het traject. Vinden zij nou in de 
woorden van wethouder Lok dat er een goed traject tot op heden is verlopen of vinden zij en ik denk 
dat dat ook de geest is van het interpellatieverzoek van de VLP, vinden zij dat we wellicht nu al 
moeten bijsturen en wellicht nu moeten ingrijpen omdat het wellicht anders zou moeten. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan gaan wij door met de volgende eerste termijn en dat 
is de eerste termijn van de SP en de heer Van Poppel  als ik het wel heb. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter en dank de heer Yap ook voor de vragen die u gesteld 
heeft, want inderdaad hebben wij in de vergadering van september jl. over dit onderwerp gesproken, 
over het in gang zetten van de privatisering. En we hebben toen inderdaad gedebatteerd over een 
motie waarin we hebben aangegeven van nou we maken ons zorgen en zorg er in ieder geval voor als 
je die aanbestedingsprocedure in gaat dat er vooraf goede afspraken zijn gemaakt over kwaliteit van 
het zwembad behoud van kwaliteit over de zwemfunctie en over het personeel, zeker niet 
onbelangrijk. En in het debat was al heel snel duidelijk dat onze motie en onze zorgen niet gedeeld 
worden door de meerderheid van deze raad. En dan kun je een motie in stemming brengen en dan 
wordt die, wordt die verworpen en dan kun je er niets meer mee, dus dat was voor ons reden om te 
zeggen nou dan trekken we hem in. Dan geloven we inderdaad de wethouder op de kleur van zijn 
ogen en dan gaan we even afwachten wat er in die aanbestedingsprocedure staat. Wat ik me dan ook 
verwijt als, als SP-fractie zijnde is dat we daarna nooit meer hebben gevraagd van goh wat staat er 
nou uiteindelijk in wat met onze zorgen die we hebben geuit en de toezeggingen kunnen we daar iets 
van op papier terugvinden. En dat hebben we eigenlijk niet gedaan tot op ja het moment waarop we 
nu staan met al die stukken waarin dat wel naar voren is gekomen dus terechte vraag. En ja hadden 
we alles geweten, had je alles geweten van te voren, nou waarschijnlijk had die motie dan ook een 
meerderheid gehad inmiddels met de kennis van nu. Maar goed dat is alleen maar koffiedik kijken dus 
en terugkijken, de koe in de kont kijken zoals ze dat zo mooi zeggen. Het debat vandaag gaat niet 
over het wel of niet privatiseren van het zwembad, dat is duidelijk daar heeft de meerderheid al voor 
besloten… 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt van de VVD, interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me niet heel goed meer herinneren hoe 
toen die motie, hoe dat gegaan is in de gesprekken en zo en u heeft er waarschijnlijk vanwege uw 
eigen motie meer over nagedacht. Nou is de SP bepaald niet een partij die een motie intrekt omdat ze 
geen meerderheid halen, ik bedoel dat is overduidelijk u gaat gewoon tot het gaatje over het 
algemeen. Dus ik zat me af te vragen heeft u nog een idee waarom u nou toch toen heeft gedacht we 
trekken hem in, want dat antwoord krijg ik nog niet helemaal uit uw eigen gestelde vraag eigenlijk 
zojuist. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Waarom hebben we, dank u wel voor de vraag meneer de voorzitter, waarom 
we hem destijds hebben ingetrokken is waar het om ging dat we een aantal punten hadden waar we 
het college toe wilden bewegen. En de wethouder zei min of meer die nemen we mee. Dus je kunt het 
ook vertalen als we nemen hem over, alleen zover wilde hij niet gaan in zijn woorden. Dan kun je, 
technisch kun je gaan zeggen, oké we gaan hem in stemming brengen, hij wordt ingetrokken dan 
heeft de SP z’n punten aangegeven. Maar dat hadden we voor mijn gevoel al gedaan door het debat 
daar over te voeren en daarin onze punten klaar te maken. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dus voor uw gevoel waren die overgenomen. 
Heeft u dan nu het gevoel dat ze niet zijn overgenomen en welke dan. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, nou als ik kijk naar de aanbestedingsleidraad zoals we die hebben staan 
er een aantal punten, staan er wel in. Nou waar het om gaat en dat zou ik iets later hebben gezegd 
maar dat kan ik nu ook wel zeggen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het behoud van de kwaliteit van het 
onderhoud dan is de, de, de status waarin het in de aanbestedingsleidraad staat is redelijk. En nu is 
die volgens mij hoger, ik zeg volgens mij omdat ik het niet, ik heb geen rapport gezien met de huidige 
kwaliteit, maar als ik de woorden van de heer Nelis mag geloven en die geloof ik graag dan, dan is dat 
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zwembad nu in een goede staat ook met alle problemen die er in het zwembad in Tilburg zijn geweest 
met vallende speakerboxen en zo is er gewoon goed op geanticipeerd door, ook door het huidige 
college, is er geld beschikbaar gesteld om niet af te doen, afbreuk te doen aan de kwaliteit, dus wat 
dat betreft een verleden.  
 
De VOORZITTER: De heer Heeren een interruptie, of hij geeft de beurt aan de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, maar het lijkt mij toch bij een redelijke 
kwaliteit dat er geen tegeltjes en boxen meer van het plafond omlaag lazeren, dat is toch ook nog 
steeds redelijk toch. 
 
De heer VAN POPPEL: Daar ga ik wel vanuit, dat is toch wel een minimum vereiste zal ik maar 
zeggen. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren, VLP. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uiteraard heb ik ook dat gedeelte van de 
aanbesteding goed bekeken en ik kan mij niet herinneren daar iets gelezen te hebben dat er eisen 
staan over de kwaliteit. Het enigste wat er bij de kwaliteitseisen staat dat in punt 2 en dat gaat over het 
financiële onderbouwing, de financiële begroting, dat daar minimaal een 3 gescoord moet worden 
voor de rest worden er geen eisen gesteld anders dan een totaaltelling van alle eisen bij elkaar, maar 
niet specifiek over kwaliteit van onderhoud. 
 
De VOORZITTER: Ik heb geen vraag gehoord, dus u kunt gewoon doorgaan met uw termijn. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, dus het is nog erger als we al dachten maar nou 
vooruit. Wat we in ieder geval hebben geprobeerd met de motie is dat we gevraagd hebben voor een 
goede regeling voor het personeel, zonder gekwalificeerd personeel is het lastig om kwaliteit en 
deskundigheid en daarmee ook de veiligheid op rond en in het zwembad te waarborgen. Het is al 
aangegeven personeel, als het personeel niet wordt overgenomen dan komt dat voor de kosten van 
de gemeente, voor conto van de gemeente. Maar waar de SP nog niet van overtuigd is, voorzitter, dat 
heeft betrekking op het juridisch karakter van de handelwijze tot nu toe, de mooie woorden van de 
wethouder ten spijt. Zolang er onduidelijkheid is en blijft bestaan of het nu wel rechtsgeldig de 
aanbestedingsprocedure is ingegaan, de gemeente daar is ingegaan, lijkt het de SP goed om even 
een pas om de plaats te maken en met de betrokken partijen in gesprek te gaan. Want nu doorgaan 
vanuit je eigen gelijk is wat ons betreft vragen om juridische procedures en die zullen zeker niet ten 
voordele zijn voor de financiële staat van de gemeente. Wat dat betreft kan ik alleen maar een over 
het algemeen wijs man citeren “goed regelen gaat voor snel regelen”. Als de SP het voor het zeggen 
heeft zouden we inderdaad niet doorgaan met privatiseren maar daar hebben we het al over gehad. 
Eén zinnetje in de aanbestedingsleidraad maakt me wat dat betreft gelukkig, de gemeente behoudt 
het recht om te allen tijde nog te zeggen we gaan niet door met, we gunnen het niet. En goed dat gun 
ik dan weer anderen, maar dat is een andere discussie.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat u nog een interruptie heeft van de heer Schijvenaars, meneer Van 
Poppel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ja, mooie woorden pas op de plaats wat betekent 
dat in concreto voor de SP? 
 
De heer VAN POPPEL: In concreto, we hebben de discussie al vaker gevoerd over het wel of niet 
privatiseren. De SP heeft daar niet een meerderheidsstandpunt in dus dat is duidelijk dat gaan we ook 
niet veranderen. Nu als de gemeente uiteindelijk tot de conclusie komt van nou ja we hebben alles 
gewikt en gewogen en besluiten toch dat privatiseren daar blijkt toch geen heil in te zitten dan, dan zie 
je ons niet in tranen wegzakken. Dus wij leggen ons neer nu bij de gang die, de procedure die in gang 
is gezet maar we staan er nog steeds niet voor te juichen. Dus we zullen, we zijn, we waren geen 
voorstander van privatisering en we zullen het ook nooit worden. 
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik herhaal mijn vraag wat betekent voor de SP pas op de plaats. 
 
De heer VAN POPPEL: Pas op de plaats betekent inderdaad dat de gemeente en de betrokken 
personen, partijen met elkaar in gesprek gaan en dat het juridische geschil wat er nu lijkt te liggen dat 
dat uit de lucht wordt genomen. Dat bedoel ik met pas op de plaats, dus tijd nemen om eerst de zaken 
goed te regelen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat betekent dan dat de procedure met betrekking tot de aanbesteding dat 
die dan vanaf nu wordt stilgelegd. 
 
De heer VAN POPPEL: Correct. 
 
De VOORZITTER: Dat was het meneer Van Poppel?  
 
De heer VAN POPPEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dan de vierde eerste termijn is de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ook welkom aan alle medewerkers van zwembad 
De Stok, want het gaat vanavond ook wel om uw baan natuurlijk, om uw toekomst. De SP, 
coalitiegenoot, geeft aan pas op de plaats en dat betekent stoppen met de gunning. Dat betekent dus 
inderdaad dat er dan uiteindelijk er een soort tussenfase gaat komen van hoe verder. Ik hoor graag 
straks van de wethouder wat het dan allemaal gaat betekenen als de wens van de SP gehonoreerd 
gaat worden. De wethouder sprak in zijn termijn over wij als gemeente proberen ons aan de regels te 
houden. En dat dan ook nog uit de mond van een VVD-wethouder, we proberen ons aan de regels te 
houden. Ik wil graag van de wethouder vernemen wat hij nou bedoelt met proberen aan de regels te 
houden. Als gemeente moeten wij toch ons absoluut aan de regels houden en ik zie de VVD-fractie in 
ieder geval instemmend knikken. Volgens mij is ook een cruciale vraag, kijkend naar de motie die in 
september is aangenomen in meerderheid, heeft nu het college in de geest van die motie gehandeld. 
Nou de opvattingen daarover zijn verdeeld. Wij vinden ook als Nieuwe Democraten ja dat privatisering 
een prima stap is maar je moet het wel zorgvuldig doen. En wij vinden dat die motie door het college 
erg eenzijdig is uitgelegd, als een soort vrijbrief is beschouwd we kunnen doen en laten wat we willen 
als het maar in de toekomst leidt tot privatisering. En graag een reactie van de wethouder op deze 
constatering. Want de expliciete vraag is natuurlijk was de gemeente gerechtigd om deze 
aanbesteding zoals die op dit moment heeft gelopen, of deze aanbesteding zoals die heeft gelopen 
om die ook daadwerkelijk te beginnen. Kon de gemeente dat, mocht de gemeente dat? En ik verneem 
graag van de wethouder zijn antwoorden of inderdaad de gemeente zich aan de spelregels heeft 
gehouden en niet alleen maar geprobeerd heeft om zich aan de spelregels te houden. Dan zegt de 
wethouder ja we verwachten geen juridische procedures. Ja, dat zou ik ook zeggen, maar als ik kijk 
naar de stukken die ik op dit moment onder ogen heb gekregen dan weet ik in ieder geval één ding 
wel zeker, er gaan procedures komen linksom of rechtsom. En zeker ook, denk ik, dan aan de ellende 
die we hebben gehad in de Provincie Noord-Brabant over de aanbesteding voor het openbaar 
vervoer, dat was een hele complexe aanbesteding tien keer complexer dan deze aanbesteding. Maar 
ook daar zag je uiteindelijk een enorme juridische strijd ontstaan, omdat degenen die hebben 
ingediend die hebben een prijs gemaakt, die hebben daar hard aan gewerkt en op een gegeven 
moment hebben zij de overtuiging we voldoen prima aan alles wat in de aanbesteding is geformuleerd 
en dan moet de gemeente natuurlijk wel met een heel sterk verhaal komen om te zeggen van ja we 
gaan het even niet gunnen. Dan moet je inderdaad wat de heer Yap ook aangeeft, dan moet je hele 
inhoudelijke argumenten hebben om staande te houden bij de rechtbank dat je niet gaat gunnen. Dus 
juridische procedures wij verwachten, Nieuwe Democraten, die komen er gegarandeerd. Is het niet 
van de ene bv dan wel van de andere bv, dan wel van de werknemers, dan wel van de vakbond 
ongetwijfeld, danwel van degenen die hebben ingeschreven op de aanbesteding. En dan zegt de 
wethouder ja we gaan op dit moment alleen maar over tot aanbesteding van de exploitatie, nou dat 
wordt interessant, want de exploitatie kan natuurlijk alleen maar draaien als zij huren. En bij wie 
moeten zij gaan huren, dat is bij de Eigendoms B.V. en de Eigendoms B.V. die heeft ook in allerlei 
overeenkomsten afgesproken dat er wel een huur gevraagd moet worden die ervoor kan zorgen dat er 
een exploitatie mogelijk is die redelijk is te noemen. Tot nu toe wordt de exploitatie wordt gefinancierd 
door wat was het 1,3 miljoen euro jaarlijks over te maken. En dan vraag ik aan de wethouder hoe gaat 
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de gemeente dan nu over tot die subsidieverlening. Voor 2015 is die 1,3 miljoen inmiddels al 
overgemaakt voor zover ik weet. Wat is dan het plan van het college komt er dan eind, straks bij de 
begroting 2016 een voorstel we schrappen de subsidie van 1,3 miljoen. En wat betekent het dan voor 
de mogelijkheid voor de exploitatie, wat betekent het ook voor de eigendoms B.V.? En natuurlijk is het 
zo dat uiteindelijk als de gemeente door haar gedrag aanstuurt op een faillissement, wat zomaar zou 
kunnen, de aandeelhouder kan ook zeggen van extra aandeelhoudersvergadering, we ontslaan 
gewoon de directie of stoppen, nou ja what ever, dan heb je een faillissement. Op dat moment heeft 
de gemeente niks meer te vertellen want dan is het de curator. Eerst de curator van de Exploitatie 
B.V… 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, kunt u tot een afronding komen? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik ga afronden. En dan de curator van de Eigendoms B.V. en wat blijft er 
dan over behalve dat de gemeente Roosendaal haar lening nooit meer zal terugzien. Het is maar de 
vraag of dan de gemeente straks gedwongen wordt om haar eigen zwembad terug te kopen en dan 
voor welk bedrag. Kortom, voorzitter, het is allemaal buitengewoon complex en we hebben twee 
fundamentele vragen, was inderdaad de gemeente gerechtigd om over te gaan tot deze aanbesteding 
conform de motie. En wat bedoelt nou eigenlijk wethouder Lok en ik benadruk het maar eventjes, 
VVD-wethouder, van we proberen ons aan de regels te houden. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dat waren de vier mij bekende eerste termijnen. 
Is daar nog verandering in gekomen? Iemand nog behoefte aan een eerste termijn? Dat is niet het 
geval. Dan kijk ik nu naar de wethouder. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik, het, het college gaat u niet vertellen wat de visie op 
privatiseren is, dat moet u maar voor u, ja  u moet uw eigen visie er maar op na houden als u dat 
vindt. Wat ons betreft hebben we daar geen enkel probleem mee. Ik heb u uitgelegd dat we vooral de 
exploitatie uitbesteden. Het zwembad is van de gemeente omdat de gemeente 100% aandeelhouder 
is van de Eigendoms B.V., is van de gemeente en blijft bij de gemeente. Dat past dan overigens 
vervolgens bij de vraag die meneer Van Poppel heeft over de kwaliteit van het gebouw. Het is straks 
een gemeentelijk gebouw, dus de gemeente is gewoon verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
gebouw, dat staat dan niet ter discussie, maar neem ik aan nogmaals het is ons gebouw dus wij zijn 
ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw. 
 
De VOORZITTER: Meneer Lok u heeft een interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, het gemak waarmee wethouder Lok zegt van ik ben 
aandeelhouder, dus ben ik ook eigenaar van de activa. Het is natuurlijk nog steeds zo in dit land dat 
wanneer bijvoorbeeld de bv als entiteit enorme schulden heeft bij de belastingdienst dan gaat de 
belastingdienst wel voor wanneer er sprake is van een liquidatie. Dan kunt u niet zeggen van ja we 
zijn aandeelhouder dus ook eigendom van de bv als er andere schuldeisers zijn die preferent zijn, dan 
gaan zij voor. Dus wilt u wat genuanceerd zijn met uw stelligheid van we zijn aandeelhouder en dus 
ook eigenaar.  
 
De VOORZITTER: De heer Lok. 
 
De heer LOK: Ja, het college gaat geen hoofdstuk schrijven in het sprookjesboek van meneer 
Schijvenaars. De Eigendoms B.V. is, daar zijn we 100% aandeelhouder in en die gaat gewoon naar 
de gemeente, simpel moeilijker kan ik het niet maken, het is zoals het is. En blijkbaar vindt u dat niet 
leuk maar dat is dan jammer dan moet u er maar mee leren leven. Een aantal van u hebben 
gesproken over de onrust onder het personeel dat is buitengewoon vervelend als dat ontstaat. Je kunt 
je afvragen waarom dat nu ineens is ontstaan daar hebben we, daar heeft iedereen misschien zijn 
eigen standpunt over, maar ik ga geen namen noemen wie ik daar dan vooral van, ik beticht sowieso 
al niemand, maar iemand heeft dat aangewakkerd. En je kunt je afvragen of die man die het heeft 
aangewakkerd ook wel iets te maken had met de Exploitatie B.V.? Wij gaan ervan uit en ik heb het 
nog even gecheckt bij collega Polderman die heeft met een zekere regelmaat en gaat u nou niet 
vragen hoe zeker en hoe vaak, dan zeg ik het anders die heeft regelmatig overleg met de directeur 
van de Exploitatie B.V. gehad en daar is ons nooit, daar is collega Polderman moet ik nu even zeggen 
nooit uit gebleken dat er onrust zou ontstaan, zou leven bij het personeel. Wij gaan ervan uit en ik 
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denk dat dat terecht is dat de directeur van die bv met z’n personeel spreekt en waarom de onrust 
ineens is opgekomen ik heb een vermoeden, maar vermoedens moet je volgens mij voor jezelf 
houden. De gunning zomaar intrekken, zeg meneer Yap. Nee, dat doen we niet. Als u kijkt naar de 
aanbestedingsleidraad op pagina 10 daar ergens zo halverwege staat dat het college een besluit 
neemt, een voorlopig besluit neemt over de gunning want dat de raad nog om wensen en 
bedenkingen wordt gevraagd. Dat hoort nou eenmaal zo, dat staat boven 2 dus we hebben altijd nog 
als u als raad het niet tegen, als u niet voorstemt dan kan de gunning niet doorgaan, want u wordt om 
wensen en bedenkingen gevraagd, pagina 10 van de aanbestedingsleidraad. Nou, dat is dan tevens 
de vraag ook van meneer Schijvenaars, niet gunnen pagina 10, u heeft het allemaal gelezen neem ik 
aan, want waarschijnlijk is die pagina u voorbij geflitst dat zou kunnen. De aanbesteding tenslotte, 
volgens mij is, heeft meneer Nelis u allemaal uitgenodigd omdat hij eens even wilde uitleggen dat het 
zo niet kon en dat was fout. Dat was onjuist, dat was onjuist de bewering van meneer Nelis en voor de 
juristen onder ons zal ik het heel simpel houden. Ik mag ieders auto te koop aanbieden, maar ik kan 
hem niet leveren. Wij als gemeente mogen dus aanbesteden maar we kunnen de aanbesteding niet 
effectueren zonder hulp van de directeur, maar dat is wat anders. En bovendien zijn er met de 
directeur in de afgelopen maanden regelmatig gesprekken gevoerd tussen de aandeelhouder… 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Heeren van de VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik citeer even uit het antwoord op de 24-uurs 
vragen die wij gesteld hebben waarbij u zelf het antwoord geeft “formeel gezien is “de Eigendom B.V. 
de partij die gemachtigd is de aanbesteding uit te voeren”. Hoe rijmt u deze zin met de tekst die u net 
uitgelegd hebt? 
 
De VOORZITTER: Lok. 
 
De heer LOK: Die past precies, want ik heb hem zelf bedacht, dus dan past die per definitie als ik hem 
zelf heb bedacht. Formeel klopt dat, maar wij mogen wel aanbesteden. Dat staat, dat is nergens 
verboden. Wij en dat hebben we overigens inleg met de directeur van de Eigendoms B.V. gedaan. Hij 
heeft volgens mij hier en daar de indruk gewekt dat hij nog nooit van de aanbesteding had gehoord, 
nou dat is niet waar. Dat is niet waar hij heeft zelf meegewerkt aan het opstellen van de 
aanbestedingsleidraad, hij heeft bij de partijen die wilden inschrijven de staat van inlichtingen als ze 
daar inlichtingen over hadden over het eigendom, heeft meneer Nelis, nee niet de naam noemen 
maar heeft de directeur van de Eigendoms B.V. die inlichtingenstaten ingevuld. Dus hij wist er 
absoluut van, hij was erbij betrokken. En op welk moment hij er anders over is gaan denken dat weet 
ik niet dat ga ik hem ook niet vragen, dat is wat minder interessant. Maar nogmaals de gemeente mag 
zonder meer de aanbesteding doen, maar we kunnen enkel de aanbesteding niet effectueren zonder 
de directie. Nou heb ik zo ongeveer de…. 
 
De VOORZITTER: Meneer Lok, interruptie van de heer Yap, PvdA. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. De wethouder hoeft het leerstuk aanbod en aanvaarding, denk 
ik, niet toe te lichten aan de gemeenteraad. Wat ik, waar ik nog wel mijn vraagtekens bij heb is de 
opmerking van u van we zijn 100% aandeelhouder en dus ook eigenaar, waarom koopt u dan als u al 
eigenaar bent het eigendom. 
 
De heer LOK: Tegen de boekwaarde, gewoon omdat het, omdat het nu 100% eigendom is van de bv, 
dus je moet het wel van de bv kopen. 
 
De heer YAP: Voorzitter, zeker maar dan kunt u toch niet de stelling poneren wat u wel eerder in het 
verhaal heeft gedaan dat u als 100% aandeelhouder ook eigenaar bent. Volgens mij gaf u dat in 
eerdere bewoordingen aan. 
 
De heer LOK: Nou, dat zou kunnen maar volgens mij zit daar ongelooflijk weinig licht tussen. De 
gemeente is 100% eigenaar, 100% aandeelhouder van het bad en volgens mij ben je dan ook wel 
ongeveer de eigenaar. Maar nogmaals, dit is eigendom, dit is aandelen van de bv maar goed. Dus op 
de opmerking gunning wel of niet daar krijgt u nog een kans, want daar gaan we natuurlijk naar de 
raad terug. Maar dat stond al in de aanbestedingsleidraad, dus dat kan niet als iets bijzonders worden 
gezien en als het er niet in had gestaan dan hadden we het zelfs uit ons zelf gedaan om de simpele 
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reden dat het gewoon in de Gemeentewet staat dat het moet, dus zouden we dat ook gedaan hebben. 
Dus ja, het college vindt het allemaal niet zo heel erg complex, volgens mij is het glashelder en wat nu 
enkel voorlag was  de aanbesteding en niet meer dan dat. De gunningen gaan beoordeeld worden 
door een gunningscommissie waar een vertegenwoordiger inzit van de Eigendoms B.V., de Exploitatie 
B.V., een onafhankelijk ingenieursbureau en iemand van de gemeente. Dus dat gaat op een volstrekt 
objectieve manier ga ik van uit gebeuren en dan gaan we zien wat daaruit komt. Dan zal het college 
een voorlopig gunningsbesluit nemen en dat via een raadsmededeling aan u toesturen zodat u de 
raad de kans krijgt om wensen en bedenkingen in te dienen. En pas op dat moment is volgens mij het 
moment dat we iets kunnen vertellen over cijfers, over van alles en nog wat. Volgens mij is dat nu nog 
echt te vroeg maar dat heb ik in mijn eerste zin volgens mij bij het interpellatiedebat ook gezegd, 
goede vragen maar te vroeg. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Dan zie nog een verlate interruptie van de heer 
Schijvenaars voor wethouder Lok. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik had in mijn termijn ook de vraag gesteld wat de wethouder 
bedoelde met proberen ons aan de regels te houden en die vraag is door de wethouder nog niet 
beantwoord, voorzitter. 
 
De heer LOK: Meneer de voorzitter, ik doe niet, ik ben niet van plan en dat doe ik nooit, ik doe niet 
mee aan de spelletjes van meneer Schijvenaars. Die moet hij vooral zelf spelen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de wethouder kan wel proberen weg te lopen voor datgene 
wat hij gezegd heeft, maar als we de band terugluisteren en ook de aanwezigen hier in deze zaal die 
hebben ook de wethouder horen zeggen van wij gaan proberen ons aan de regels te houden. En als 
de wethouder denkt er op deze manier vanaf te komen, voorzitter, dan vind ik dat buitengewoon 
kwalijk en ik wil toch, voorzitter, dat de wethouder gaat antwoorden wat hij bedoelde met zijn uitspraak 
wij gaan proberen ons aan de regels te houden. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, de wethouder heeft geantwoord, hij is de baas over zijn 
eigen antwoord. Als u het daar niet mee eens bent, dan kan ik me dat voorstellen maar hij is de baas 
over zijn antwoord. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, dat is waar, voorzitter. Maar de wethouder spreekt namens het hele 
college en dat betekent dus dat op dit moment het hele college van de gemeente Roosendaal 
bestaande uit grote partijen het allemaal prima vindt dat dit college gaat proberen zich aan de regels 
te houden. Voorzitter, ik vraag ook aan de collega’s in de coalitie wat zij van de opvatting vinden van 
het totale college dat zij vinden wij hoeven, wij proberen ons aan de regels te houden. We kunnen 
daar niet zomaar aan voorbij gaan, voorzitter. Ik verlang een antwoord. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, gaat dit ergens heen of, want wat mij betreft…Nogmaals, 
dan gaan wij over naar de tweede termijn en dan begin ik zoals gebruikelijk bij die partijen de kans te 
geven die dat, die nog geen eerste termijn gehad hebben, er van uit gaande dat ik nog steeds er van 
uit mag gaan dat GroenLinks, D66 en PvdA als één optreden, resteert dat Roosendaalse Lijst, de 
VVD, CDA. Ik kijk…dan begin ik met de Roosendaalse Lijst, de heer Niehot. De heer Niehot, ga uw 
gang. 
 
De heer NIEHOT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, met verwondering hebben wij 
kennis genomen van het tumult om de aanbesteding van het zwembad De Stok. Bij de rol hierin van 
de directeur van de Exploitatie B.V. zetten wij als Roosendaalse Lijst ook de nodige vraagtekens. 
Deze raad heeft ingestemd met de aanbesteding als voortvloeisel, voortvloeisel uit de wens tot 
privatisering. In de Commissie Bestuur van januari jongstleden heeft de wethouder Verbraak 
toegelicht dat de aanbesteding tot 22 maart zou lopen waarna de gunningsprocedure zou gestart 
worden. Op dit moment worden wij geconfronteerd met een aantal stellingen, deels juridisch van aard, 
deels betrekking hebbend op de gevolgen van de aanbesteding. Het is naar onze mening op dit 
moment van het aanbestedingsproces niet aan de raad om hier in te treden en wij zullen hierover dan 
ook geen uitspraken doen. Dat moment is pas daar zodra het resultaat van de aanbesteding daar ligt. 
Ook dan valt pas de beoordeling of de aanbesteding resulteert in het door de raad gewenste resultaat. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Niehot. Dan gaan wij over naar de tweede, tweede termijn, dat 
is de heer Van den Beemt van de VVD. De heer Van den Beemt, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een vervelende discussie, een enorme 
rotdiscussie van vanavond en en dat heeft niks te maken met procedures, het heeft helemaal niks te 
maken met privatiseren al dan niet van het zwembad. Het heeft te maken met mensen die hier zitten 
en die niet weten wat er met hun werk gaat gebeuren en en daar zou ik ontzettend van balen als het 
mij zou overkomen. Dat is ongelooflijk irritant. Daarom moeten we ook heel goed kijken naar hoe 
zoiets gebeurd is en hoe je het in de toekomst voorkomt dat het weer gebeurt. Ik hoor het college 
zeggen dat bij de heer Polderman, wethouder Polderman van de exploitatie, dus de wethouder die 
belast is met de Exploitatie B.V. dat er geen geluiden waren dat er onrust was bij het personeel. Nou 
vooralsnog ga ik er van uit dat het college zegt wat de waarheid is, maar dan begrijp ik er gewoon 
helemaal niets meer van. Want wij hebben sinds een week of drie uit mijn hoofd gezegd mail na mail 
gekregen van de directeur van de Eigendoms B.V., we hebben mailtjes gekregen van ik geloof de 
advocaat van de directeur van de Eigendoms B.V. over van alles en nog wat. En ik begin me wel af te 
vragen waar is nou de onrust eigenlijk ontstaan. Wie heeft er belang bij de onrust en wie wil gewoon 
zorgvuldig hier zorgen dat er iets van de grond komt. Al vanaf het begin van zwembad De Stok is er 
iedere keer weer in deze zaal een enorme discussie over wat er niet goed gaat en wat wel goed gaat 
daar hebben we het allemaal heel vaak over gehad. En waarom kan dat nou niet eens een keer 
gewoon op een rustige manier. Waarom kan nou de directeur van de Exploitatie B.V. niet gewoon 
eens even eerst bij zijn personeel gaan uitleggen wat er in werkelijkheid aan de hand is of contact 
opnemen met het college. Ik snap er niks van. Voorzitter, even uit de vraag van de VLP laat ik dat niet 
vergeten. Er is een vraag aan ons gesteld, vindt u dit nu wel of niet privatiseren. En u weet de VVD is 
een voorstander over het algemeen om taken die niet bij de overheid horen om die door anderen te 
laten doen, omdat dat over het algemeen beter gebeurt dan. De VVD is ook al jarenlang een 
voorstander van privatiseren van zwembad De Stok en of nou het gebouw in eigendom houden maar 
het exploiteren de deur uit doen wel of niet privatiseren is ja het, voor mijn gevoel zit het er een beetje 
tussenin. Dus ik wil de VLP bedienen bij deze ik vind het niet 100% privatiseren. Als u aan mij vraagt 
zou het zwembad zelf de grond ook verkocht mogen worden, dan denk ik ja maar er zullen vast 
redenen zijn om het niet te doen. Wat wel pikant is natuurlijk, inderdaad als je vragen over de kwaliteit 
van het gebouw gaat stellen dat nu in ieder geval de gemeente het ding heeft in gemeentelijk bezit. En 
dat betekent dat meneer Heeren en ik als er tegels dreigen te vallen er de wethouder op kunnen 
aanspreken en dat we niet voor de zoveelste keer moeten zeggen ja maar we hebben het te snel 
overgedaan aan anderen. En hoe zeer ik ook voor privatiseren ben ik will wel dat er een paar dingen 
voor onze burgers in Roosendaal goed gebeuren. En als wij daarvoor als gemeente een oogje in het 
zeil moeten houden via deze constructie dan kan ik daarmee leven, want ik wil wel dat het een 
fatsoenlijk ding blijft. 
 
De VOORZITTER: Kunt u afronden meneer Van den Beemt? U heeft afgerond. En u heeft een 
interruptie ook van de heer Heeren van de VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik hoor u net zeggen dat als de tegels van de 
muur afvallen dat wij inderdaad in eigen, de gemeente daarop aan kunnen spreken. Gaat u die vraag 
ook aan de wethouder stellen dat hij inderdaad zo stellig is in dat hij eigenaar is van het Eigendom 
B.V. dat hij inderdaad ook bereid is om dan de vergoedingen namens de gemeente te betalen als er 
inderdaad zo’n ongeval zou plaatsvinden. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Nou dat ga ik dus helemaal niet vragen, want 
volgens mij als ik eigenaar ergens van ben en de pleuris breekt uit dan ben ik ook verantwoordelijk 
voor de gevolgen. En of je nou gemeente bent of particulier burger, maar als je iets bezit en dat 
veroorzaakt schade al zijn het mijn kippen die bij de buurman zijn ogen uitpikken, maar dan ben ik 
verantwoordelijk vanwege die kippen. Ik bedoel zo simpel is het, dat hoef ik toch niet te vragen. En dat 
is een beetje wat vanavond gebeurt hier, voorzitter en daarmee wil ik afronden. Er wordt door een 
aantal mensen bizarre vragen hier gesteld wat nou bij faillissement, wat nou bij dit, wat nou, daar gaat 
het helemaal niet over. Het gaat gewoon over banen van een paar mensen, daar hebben we het over. 
En we moeten niet beginnen over allerlei flauwekul. We willen dat het zwembad goed is en we willen 
dat het fatsoenlijk gedaan wordt en voor beiden heb ik vertrouwen in dit college. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 25 maart 2015     pagina 17 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan ga ik naar de, mijn laatst bekende 
tweede termijn en dat is de heer Van Ginderen van het CDA. Meneer Van Ginderen, ga uw gang. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Ja de VLP heeft ons twee vragen gesteld. De eerste 
vraag is wat we van privatiseren vinden. Nou daar heeft de vorige spreker de heer Van den Beemt al 
een prima aanzet toe gegeven. Privatiseren heel eenvoudig primair is dat nu natuurlijk gewoon de 
exploitatie uit handen geven. En als dat secundair nog kan door middel van de eigendom dan is dat 
ook fantastisch, maar ik kan me er alles bij voorstellen dat die eigendom inderdaad nog bij onze 
gemeente blijft. De tweede vraag van de VLP en indirect ook de vraag van de PvdA is hebben wij nu 
hier als raadsleden op dit moment de behoefte om wensen en bedenkingen mee te geven. Nou wij 
hebben dat als CDA op dit moment niet. Waarom? En meneer Yap gaf dat eigenlijk al in zijn betoog 
kort aan. Er is hier sprake van een juridisch geschil in de wijze van aanbesteding. Nou wij gaan ervan 
uit het CDA gaat ervan uit dat dat juridische geschil gezien de contractuele verhouding tussen partijen, 
maar ook gezien de vennootschappelijke verhouding en dan hebben we het inderdaad over de lijntjes 
van de aandeelhouder naar de Eigendoms B.V. en naar de Exploitatie B.V. dat is zowel via beide 
aanvliegroutes dat dat juridische geschil heus wel zal worden opgelost. Dan nog een laatste want 
meneer Schijvenaars gaf ook al, heeft ons een aantal doemscenario’s voorgehouden over risico’s over 
claims, over geschillen. Wij denken dat dat allemaal wel mee zal vallen. Kijk even naar de 
aanbestedingsprocedure, die voorziet daarin in een rol van de raad. De wethouder heeft dat nog eens 
even nadrukkelijk aangegeven, maar ik geef er nu nog één extra aan. In die aanbestedingsprocedure 
staat ook als er geschillen zijn met degene die aanbesteden dat dan in ieder geval 
verificatiegesprekken plaatsvinden. Beste collega’s dat zijn omvangrijke procedures, die ga je niet 
zomaar in. Dus die risico’s, die risico’s die meneer Schijvenaars schetst die zien wij zo één, twee, drie 
echt niet opdoemen. Tot zover, voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Dan kijk ik nog even naar de partijen die in 
eerste termijn hadden, of die nog een behoefte hebben aan een tweede termijn. Wie mag ik daarvoor 
noteren? Ik heb alleen VLP en SP….oké. Dan begin ik met de heer Heeren van de VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil even laten weten dat ik vanavond naar 
deze vergadering toegekomen ben met de auto. Ik hoop dat hij er dadelijk nog staat, want er zit hier 
iemand in de zaal die net zo gemakkelijk mijn auto verkoopt als een zwembad. Hij is geen eigenaar 
maar hij doet hem zo van de hand, hij kan alleen niet leveren. En op het moment dat iemand anders 
zijn auto verkoopt dan zegt hij van ik koop mijn eigen auto wel terug, want ik ben wel aandeelhouder 
van de auto maar niet de eigenaar daarvan. Dat soort processen en voorbeelden vinden wij niet 
handig en vinden wij niet kunnen. We hebben daarom een motie voorbereid en de motie luidt ”het 
stoppen aanbestedingstraject beheer en exploitatie zwembad De Stok”. Met het besluit: Het college 
op te dragen per direct te stoppen met de lopende aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De 
Stok Roosendaal. Medeondertekend door de SP. Hier wil ik het even bij laten. 
 
De VOORZITTER: Ja, die motie die was nog niet in ons bezit, die wordt nu uitgedeeld. Als ik een 
exemplaar mag hebben? Voor de goede orde dat we weten waarover we zo dadelijk stemmen noem 
ik even de motie op. Motie “Stoppen aanbestedingstraject beheer en exploitatie zwembad De Stok te 
Roosendaal”. En deze motie krijgt mee als nummer 1, motie 1. Dan ga ik door met de volgende 
tweede termijn en dat is die van de SP, de heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, dank u wel. We houden het kort en bondig. De motie hebben we 
dus inderdaad mee ingediend. Waarom? Omdat we van mening zijn dat, ik heb het al aangegeven in 
de eerste termijn niet met droge ogen kunnen blijven volhouden dat het hier helemaal goed gelopen is 
dat het goed geregeld is. Nogmaals de oproep in de raad ga met elkaar in gesprek neem even en pas 
op de plaats. Ik herhaal de woorden nog maar even om het dan goed te regelen inderdaad met elkaar 
en er samen uit te komen. En dat daarmee ook een goede regeling voor het personeel komt daar ga 
ik helemaal van uit, nogmaals de ogen van de wethouder doen wonderen. Dat er met de 
aanbestedende partijen of de aanbesteder dat die daar een hele mooie regeling gaat treffen maar 
nogmaals dus de insteek dus van de SP voor deze motie te onderschrijven is jongens eventjes goed 
regelen, dus ga voor kwaliteit. En ja ik vraag aan de collega fracties inderdaad van geeft u daarmee 
dus, als u de motie niet steunt, geeft u dan daarmee inderdaad aan dat het college goed handelt. En 
dat u zegt van nou ga de volgende keer ook maar weer zo aan het werk. De heer Schijvenaars van de 
Nieuwe Democraten heeft aan de fracties een vraag gesteld van nou wat vindt u van de zinsnede van 
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de wethouder dat hij probeert zich aan de wet te houden. Volgens mij als wethouder hou je je aan de 
wet, is geen speld tussen te krijgen. Niet proberen maar je bent wethouder… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel u heeft een interruptie van de heer Van Ginderen, denk ik? 
Ja? 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de, de motie is ondertussen uitgedeeld, dus 
als u mij vrijstaat dan, dan wil ik daar een vraag over stellen.  
 
De VOORZITTER: Hij bestaat nu dus u mag er een vraag over stellen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik heb twee, twee vragen voor meneer Van Poppel. Ik zie in het dictum 
staan dat de financiële risico’s die de aanbesteding met zich meebrengt onvoldoende bekend waren. 
Kunt u dat eens wat nader specificeren, wellicht door aan te geven welke risico’s en in welke 
bedragen. En een tweede vraag die heeft betrekking op, op, op het besluit. Ja hoelang denkt u dan de 
aanbesteding te willen stoppen, ik bedoel dat, dat geeft u niet aan. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Om met het laatste te beginnen, voorzitter dank u wel voor de vragen, om met 
het laatste te beginnen hoelang het gaat duren. Nou ja, ik vertrouw erop dat de wethouder en de 
partijen met elkaar snel tot een overeenkomst komen, maar dat moet dus eerst goed geregeld zijn met 
elkaar. En hoelang daarvoor staat ja geef me een glazen bol en ik geef u een datum. Wat betreft de 
financiële risico’s daarin nemen we voor ons mee we hebben natuurlijk het verhaal gekregen waarbij 
er nog wat geschetst wordt over waarde, bepaalde waarde van het zwembad maar wat we ons ook 
daarin onder valt is, zijn dus op het moment dat er allerlei juridische procedures gestart gaan moeten 
worden ik zeg het, ik heb al aangegeven in de eerste termijn dat zal niet gratis zijn. En dat zijn dus wel 
bedragen die meegenomen moeten worden in het hele plaatje.  
 
De VOORZITTER: Een toelichtende vraag van de heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank dat u mij dat toestaat. Maar meneer Van Poppel dan 
ben ik aanbesteder en ik zit in die procedure, die procedure loopt. En dan komt in één keer iemand die 
zegt van nee stop, we stoppen die procedure. Bent u dan niet bang dat we een aantal risico’s op ons 
bordje krijgen, want naar mijn idee veroorzaakt u door deze motie heeft u de kans dat u de risico’s bij 
ons op het bordje legt. Is juist het omgekeerde. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, dank u wel. Als ik de stukken goed heb gelezen, de 
aanbestedingsleidraad staat erin dat inderdaad dat de gemeente te allen tijden gerechtigd is om daar 
nog even pas op de plaats te halen en zeker ook als er aanvullende informatie nodig is, dus daar zie 
ik niet één, twee, drie voor de raad en bovendien roep ik niet op van stop ermee en ga niet meer 
verder, maar ga, nee er staat…per direct te stoppen maar niet, om de zaak op orde te krijgen en dan 
wat dan verder gaat gebeuren dan gaat de aanbesteding verder, maar. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren u had nog een interruptie voor de heer Van Poppel? 
 
De heer HEEREN: Ja, ik had even de aanvullende vraag of hij inderdaad op antwoord van de heer 
Van Ginderen ook bedoelde met de financiële risico’s de kosten die voor de gemeente zijn voor de 
gouden handdrukken of ze goud zijn dat weet ik niet, maar voor inderdaad de handdrukken die 
richting het personeel gaat. Waarin inderdaad onduidelijkheid is over wat daar gebeurt. En of de heer 
Van Poppel inderdaad artikel 2.3 uit de aanbesteding bedoelt waarin staat dat het recht op ieder 
willekeurig moment de aanbesteding geheel of gedeeltelijk tijdelijk of definitief te stoppen zonder dat 
daar consequenties aan zitten of u dat inderdaad bedoelde. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 25 maart 2015     pagina 19 

De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, ik had het niet mooier kunnen zeggen, maar daar verwijs ik wel 
naar inderdaad. Ik heb het in de stukken gelezen ik heb het hier niet paraat waar dat precies stond, 
maar ik heb ze gelezen en daar stonden ze inderdaad dus voor de oplettende lezer en kijker heeft 
kunnen meeschrijven waarin hij het kan terugvinden. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD voor de heer Van Poppel. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja zodra je met zo’n motie met teksten gaat 
komen dan gaat iedereen op ieder woord zitten kijken natuurlijk. De mening van de SP, van mening 
zijnde, de mening van de SP is dus dat het door laten gaan van deze aanbesteding juridische en 
financiële consequenties heeft voor de gemeente Roosendaal. Nou dat is nogal logisch want het zijn 
juridische en financiële handelingen die verricht worden, maar u bedoelt ongetwijfeld nadelige, 
juridische en financiële consequenties. Maar voor de zekerheid wil ik dat eerst even uit uw mond 
horen. Dus u gaat hier de mening verkondigen dat het door laten gaan van de aanbesteding juridische 
en financiële consequenties heeft voor de gemeente Roosendaal, maar u zegt niks over het 
personeel. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: De reden waarom wij al voor, al andere omstandigheden hebben 
aangegeven, jongens we maken ons zorgen om de privatisering, is onder andere personeel. We 
hebben het ook aangegeven, er moet een goede regeling komen voor het personeel. En als dan 
bestaat dat het personeel overgenomen kan worden, tuurlijk heeft dat onze voorkeur. Maar wij maken 
ons zeer grote zorgen om het personeel, maar dan gaan we weer in discussie over wel of niet 
privatiseren onder andere en daar gaat het nu niet over. Waar het mij om gaat is ik hoop inderdaad 
dat het personeel allemaal overgenomen wordt, zodat voor de gemeente geen financiële 
consequenties aan zitten wat dat betreft. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat zal me een worst zijn wat u hoopt. U zegt gewoon 
helemaal niks over het personeel, de hele avond moeten we horen dat iedereen zo bezorgd is over 
het personeel. En u heeft het hier alleen maar over juridische financiële consequenties voor de 
gemeente. U heeft het helemaal niet over het personeel. Ik kan u wel vertellen wat er gebeurt met het 
personeel, want daar gaan wij keihard bezuinigen want we zullen wel moeten. We hebben geen keus 
als gemeente. En dan gaan daar de klappen vallen, meneer Van Poppel, bij het personeel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, ik dank de heer Van den Beemt voor zijn zorgen maar die had 
hij volgens mij moeten uiten toen we hier besloten over wel of niet privatiseren. 
 
De VOORZITTER: Ja, laten we het houden bij het onderwerp… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik wil vragen of de heer Van Poppel mij gehoord 
heeft, want ik heb gezegd als we niet privatiseren dat er dan klappen vallen. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Poppel, nog een antwoord daarop. 
 
De heer Van POPPEL: Voorzitter, ik heb het bij deze gehoord. Het is moeilijk om het niet te horen, 
maar bij deze.  
 
De VOORZITTER: Dat was het neem ik aan? Dank u. Dan staat als volgende voor een tweede termijn 
op mijn lijstje de heer Yap van de PvdA. De heer Yap, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, nogmaals voor de duidelijkheid namens D66, Partij van de Arbeid en 
GroenLinks, we hebben goed geluisterd naar de wethouder, goed geluisterd naar de raad. Vooral 
bedankt voor de inbreng van meneer Van den Beemt, VVD. Ik denk dat we in ieder geval vanuit de 
drie partijen waar ik namens spreek het signaal vanavond weer goed hebben afgegeven. We hebben 
al eerder in de Agenda van Roosendaal bepaald dat er een deugdelijke situatie moet zijn ten aanzien 
van de exploitatie. En even kijken, dat de dienstverlening op orde moet zijn en maatschappelijke 
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voorziening als het zwembad vinden wij als Roosendalers van belang, dat waren de uitgangspunten. 
Uiteraard was het uitgangspunt ook minder subsidie of in ieder geval financieel verantwoorden. Ik 
denk dat we die signalen vanavond hebben afgegeven. Aanvullend werkgelegenheid, behoud van 
werkgelegenheid, belangrijk punt ook dat signaal hebben we goed afgegeven. Ik denk ook dat de 
wethouder dat goed gehoord heeft en tot slot communicatie. Daar hebben meerdere partijen op 
gewezen, zeer van belang. Communicatie met het personeel, communicatie uiteraard met de beide 
bv’s die betrokken zijn bij zwembad De Stok. Maar we hebben ook vanavond duidelijk gehoord in welk 
proces we zitten. Er loopt een aanbestedingsprocedure en voor ons is duidelijk geworden de wensen 
en bedenkingen volgen vervolgens vanuit een gemeenteraad, nou helder. Volgens mij kunnen we dan 
ook pas helder bepalen hoe we ervoor staan als gemeente en wat de juiste keuze is om te doen. 
Volgens mij is het ook goed om die volgorde te handhaven daar staan wij in ieder geval voor gedrieën. 
Tot slot, voorzitter, de motie die voorligt vanuit de VLP, SP. Ja, vanuit de VLP begrijp ik hem, ik heb de 
argumenten goed, goed gehoord. Van de SP begrijp ik hem uiteraard wat minder. Het zou maar je 
coalitiepartner zijn om via die weg eigenlijk te zeggen van SP wil niet privatiseren en we doen het 
maar via deze weg wat juist volgens mij nog meer vervelende consequenties op gaat leveren voor een 
gemeente dan wellicht de SP voor ogen heeft. Ja lijkt me niet een, een toonbeeld van goed bestuur 
namens de SP. En het lijkt me ook niet echt heel lekker als zijnde coalitiepartner. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Yap. Dan staat als laatste op mijn lijstje voor tweede termijn 
de heer Schijvenaars van Nieuwe Democraten. De heer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het lijkt me een wat teleurstellende avond, zeker 
voor de mensen op de publieke tribune, die natuurlijk vanavond niet veel wijzer… 
 
De VOORZITTER: Het is erg onrustig in de zaal, mag ik een beetje stilte? Dank u. Meneer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Die natuurlijk vanavond eigenlijk niet wijzer zijn geworden. Wat wij als 
Nieuwe Democraten vaststellen is het volgende, er ligt een motie van september vorig jaar waarin is 
opgeroepen tot privatisering. Het college voert dat uit, doet het op haar wijze. Wij zijn er als Nieuwe 
Democraten niet echt helemaal gelukkig mee maar het is de wijze die op dit moment wordt gevolgd 
door het college. Dat heeft geleid tot een aantal stappen met betrekking tot de aanbesteding. Een 
aanbestedingsprocedure is hoe je het ook wendt of keert is ook omgeven door heel veel juridische 
afspraken, die zijn gemaakt en dat betekent rechten en plichten. En wat we er ook allemaal van 
vinden en u heeft ons betoog gehoord in eerste termijn, dat staat wel. En dat betekent dat hoe 
vervelend ook en ik ook dolgraag andere dingen had willen zeggen, dat wij als Nieuwe Democraten 
ons moeten neerleggen bij datgene wat nu speelt in het proces. De aanbesteding loopt de 
sluitingstermijn heeft plaatsgevonden en nu komt een moment van gunning. Nou ik heb aangegeven 
in eerste termijn dat wij voorzien dat er de nodige procedures gaan komen vanuit verschillende 
betrokkenen en die hebben allemaal denk ik goede argumenten om die procedure ook te starten. En 
dus wij wachten af op de uitkomst, de definitieve uitkomst van de gunningsprocedure. We wachten af 
wat het gaat betekenen met betrekking tot juridische procedures die wij wel voorzien. Wij zullen 
uiteraard wanneer wij straks van het college de mededeling krijgen met de uitkomst zullen wij 
uiteraard onze zienswijze geven en vervolgens, voorzitter, gaan wij ervan uit dat het college met de 
wethouders zich aan de regels zullen houden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik zie de heer Heeren zijn hand opsteken. 
 
De heer HEEREN: Ik was iets aan de vroege kant, als de wethouder zijn antwoorden gegeven heeft 
zou ik graag even een kleine schorsing aanvragen om overleg te plegen, maar ik ben wat aan de 
vroege kant. 
 
De VOORZITTER: Dan ga ik ook aan de vroege kant zijn door al te vragen van of iemand in de raad 
hier een probleem mee heeft dat we nadat de wethouder beantwoord heeft een schorsing aanvragen, 
een schorsing hebben. Vijf minuten genoeg? Drie minuten? Ik ga het aan de aanvrager? Vijf minuten, 
prima? Ja. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Tegen de PvdA en dan ook indirect tegen GroenLinks en D66, 
meneer Yap, zeg ik kan nu in één keer dan, want u doet dat ook altijd keurig dus dan doe ik dat ook, 
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het college heeft goed gehoord wat u allemaal heeft gezegd vanavond en u kunt ervan op aangaan 
dat we dat ons ook zeker ter harte zullen nemen. Ik deel in ieder geval uw opvatting en ik ben blij hem 
ook te horen dat u ook vindt dat we de goede volgorde hebben gevolgd. En nogmaals dat heb ik al 
ook in mijn eerdere termijn gezegd de raad komt absoluut aan zet, de gunningen zijn, de 
inschrijvingen zijn binnen, ze worden straks beoordeeld door een team. Dan komt het naar het college 
die kan een voorlopig besluit nemen. En dan komt het naar de gemeenteraad om zijn wensen en 
bedenkingen in te dienen en volgens mij is dat de enige juiste manier. Ook meneer Schijvenaars 
constateert het dat de juridische afspraken staan en over de gunningsprocedure en de wensen en 
bedenkingen en daar is het college buitengewoon mee verrast en vergast dat meneer Schijvenaars 
dat ons toedoet. Voor wat betreft de motie, ja ik heb het al een aantal keren rond horen zingen en het 
college denkt daar hetzelfde over. Dit heeft volgens mij meer risico’s in financiële en juridische zin om 
de motie te steunen dan door hem niet te steunen. Volgens mij valt het wat het college betreft 
alleszins mee met de juridische procedures en zijn er behalve personeel maar dat heb ik gezegd, dan 
komt als er gegund gaat worden dan neemt het college op zich om de frictiekosten ten aanzien van 
personeel te dragen. Dat kost geld, ongetwijfeld, maar verder zijn er geen financiële risico’s en er 
wordt hier gesuggereerd, niet onderbouwd maar vooral gesuggereerd dat ze er wel zijn. En het 
college is van mening dat de risico’s als de motie het zou halen groter zouden zijn dan als we gewoon 
doorgaan op het pad wat we zijn begonnen. Dus het college wil de motie ontraden. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Heeren, VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik refereer even naar artikel 2.3 van de 
aanbesteding, waar expliciet vermeld staat een voorbehoud van de gunning, waarin de gemeente 
zonder verdere consequenties de aanbesteding in kan trekken. De wethouder ziet schijnbaar nog 
andere juridische risico’s. Ik zou graag weten van de wethouder welke juridische risico’s hij daar ziet. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ik kan bijna citeren uit het werk van anderen. Volgens mij als je het niet fatsoenlijk kan 
motiveren dan trek je altijd aan het kortste eind. Er hebben allerlei partijen kosten gemaakt om in te 
schrijven. En u kunt mij niet wijsmaken, maar dat mag u misschien uzelf wel wijsmaken maar mij niet 
dat gaat u ook niet lukken in ieder geval, dat we dat zonder enige, dat we daar zonder kleerscheuren 
het zomaar nu ze allemaal al hun inschrijvingen hebben ingediend, hun werk hebben verricht en 
nogmaals er zit een ontsnapping in als de raad wensen en bedenkingen zodanig maakt dat het niet 
gegund zou mogen worden van de raad. Maar zomaar kil stoppen het kan er staan, maar goed zo zijn 
er bij meer wetsartikelen je kunt het wel staan, gelijk hebben en gelijk krijgen is twee en het college is 
ervan overtuigd dat we daar nooit zonder kleerscheuren uit zouden komen, maar u mag het anders 
vinden. 
 
De VOORZITTER:  De heer Heeren, VLP. 
 
De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Gelukkig heb ik iets meer ervaring met 
Europese aanbestedingen dan u. Het kan wel degelijk zonder aanbesteding, het is het bedrijfsrisico 
van de bedrijven die inschrijven daar zitten zeker zoals die hier vermeld staat absoluut geen risico’s 
aan voor de gemeente, maar dit wordt een welles-nietes spelletje en ik denk dat dat weinig zin heeft 
maar ik, ja laat maar zo. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dat was hem. De wethouder in tweede termijn gehoord hebbende en ook de 
interruptie daarop zijn nu afgelopen, dus wat mij betreft sluit ik hiermee de beraadslaging en de 
schorsing is ingegaan. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Als u allen weer kunt gaan zitten, dan… Ik vraag u toch om plaats te nemen op uw 
juiste plaats, want de aanvrager van de schorsing heeft aangegeven dat de schorsing niet meer nodig 
is, dus bij deze wil ik graag weer doorgaan met de vergadering. Dank u wel. Mag ik rust in de zaal. De 
heer Heeren u zou graag iets willen toelichten over het intrekken van de motie.  
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De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben inderdaad even overleg gevoerd 
met deze en gene partijen, we zien dat wij absoluut geen meerderheid krijgen, dus wij hebben 
besloten om de motie in te trekken.  
 
De VOORZITTER: Even voor de juistheid, motie Stoppen aanbesteding beheer en exploitatie 
zwembad De Stok te Roosendaal, genummerd motie 1 is bij deze ingetrokken en is, maakt geen deel 
meer uit van de beraadslagingen. 
 
De heer HEEREN: Dat klopt als een bus.   
 
De VOORZITTER: En dat was meteen ook het laatste feit in deze beraadslagingen, dus wat mij betreft 
is dit punt dan afgehandeld. Ik zie nog een vinger van de heer De Regt, de heer De Regt van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Trekt de SP de motie ook mede in of alleen de VLP? 
 
De VOORZITTER: Dat is een valide vraag, daar was ik van uitgegaan, maar… 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, wij hebben de schorsing gebruikt om in overleg te gaan en de 
heer Heeren van de VLP heeft namens beide partijen gesproken, dus ik mag u geruststellen u kunt 
straks lekker gaan slapen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is bij deze wel het punt afgehandeld. Ik wil de publieke tribune 
nog bedanken overigens voor het zeer rustig blijven, ik begrijp dat het hier en daar wat spanning geeft 
dus bij deze mijn hartelijke dank daarvoor.  
  
6a. Voorstel 8 Votering krediet project Zelfredzaamheid en Hulpverlening spoor  
      Roosendaal – Moerdijk 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door met punt 6, B-categorie en dan wel punt a en dat geldt voorstel 
8 votering krediet project Zelfredzaamheid en Hulpverlening spoor Roosendaal – Moerdijk. Wie van u 
mag ik noteren voor een eerste termijn daarvoor. En vraagje aan de heer Yap kan ik u noteren voor 
weer als woordvoerder voor alle drie de partijen? Dank u wel. Ik heb er tot op heden twee en ik wil hier 
beginnen met de heer Missal van de SP. Dank u wel. De heer Missal, ga uw gang. 
 
De heer MISSAL: Dank u, voorzitter. In het raadsvoorstel wordt aangegeven hoe we met 5 miljoen 
euro plusminus 30 kilometer spoor veiliger willen maken. Wat ons betreft gewoon doen, het is beter 
dan niets, roeien met de riemen die we hebben. Toch nog een korte opmerking hierover alleen al met 
het benoemen en definiëren van objecten zoals het daar heet zijn we al 1,35 miljoen euro kwijt, dat is 
iets meer dan een kwart van het totale bedrag. Dan blijven er nog maar 3,65 miljoen euro over voor de 
echte aanpak. Maar één ding is zeker de veiligheidsrisico’s door een veelvoud aan goederentreinen 
zijn met dit luttele bedrag onvoldoende te tackelen. De wet Basis Spoor is naar onze mening een 
poging om vooral het gevoel van veiligheid te verhogen. Het biedt schijnveiligheid door een berg van 
papier en gegoochel met cijfers. Een mooi voorbeeld is de veiligheidszone van 19 meter die daarin 
gehanteerd wordt. Op de Betuwegoederenlijn zijn dat 30 meter en die 19 meter die keus wordt 
nergens onderbouwd en lijkt te zijn ingegeven door bezuinigingen. Ook wordt het risico van een 
toenemende treinopvolging niet onderkend. Ook de wegen die langer dicht liggen zijn ook gewoon 
een veiligheidsrisico, niet alleen voor hulpverleners, brandweer, ambulances, maar ook voor bewoners 
die hun vluchtwegen geblokkeerd zien. De inwoners van de Tolberg die weten daar alles van. Kortom, 
wij willen de veiligheid van de burgers op een aanvaardbaar niveau brengen en met het oog op een 
veelvoud aan goederentreinen die in de toekomst door onze steden en dorpen zullen rijden en dan 
moet er meer gebeuren. De betrokken gemeenten zien het ook zo in een brief aan de Minister hebben 
zij één en ander duidelijk gemaakt en noemen ze datgene wat er met vijf miljoen euro gedaan kan 
worden een aantal bescheiden voorzieningen en/of maatregelen. Om dit pleidooi voor een bredere 
aanpak nog wat meer kracht bij te zetten steunen wij dus de motie die raadsbreed ingediend is. Maar 
om deze aanpak nog wat meer kracht bij te zetten stellen wij voor om een inventarisatie te maken van 
maatregelen en voorzieningen die naar onze mening onontbeerlijk zijn voor een reëel en 
aanvaardbaar veiligheidsniveau, dat wil zeggen maatregelen die echt moeten gebeuren. En door een 
dergelijke lijst zou duidelijk worden wat er nog allemaal ontbreekt aan de echte veiligheid voor de 
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burgers en je er mee kunt komen tot een inschatting van de kosten die ermee gemoeid zijn. En 
daarmee kun je nog meer druk zetten achter de lobby bij de Minister. Een dergelijke lijst hadden we 
graag toegevoegd gezien aan de motie waar we, die we medeondertekenen. En we zijn benieuwd wat 
het college en de fracties ervan vinden van een lijst met ja met noodzakelijke maatregelen. Tot zover 
mijn eerste termijn.  
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Niehot van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer NIEHOT: Ja, dank u wel, voorzitter. Zou de heer Missal kunnen aangeven wat voor hem dan 
een aanvaardbaar veiligheidsniveau is, want dat is nogal een wat ruim begrip. Hoever gaat dat, is dat 
absolute veiligheid of zit dat daar ergens… 
 
De heer MISSAL: Ja, absolute veiligheid heb je niet en wat aanvaardbaar is ja dat niveau dat wij 
allemaal willen hebben dat krijgen wij dus niet. Wij moeten het zien op en zo hoog mogelijk niveau te 
krijgen die veiligheid door zoveel mogelijk te lobbyen en absolute veiligheid bestaat ook niet en 
aanvaardbaar ja wat is voor de burgers aanvaardbaar, wat is voor de gemeente aanvaardbaar, wat is 
voor het Rijk aanvaardbaar. Goede vraag, wat is aanvaardbaar. 
 
De VOORZITTER: De heer Niehot nog een toelichtende vraag. 
 
De heer NIEHOT: Aanvullende vraag. U zegt net dan kunnen wij ook de kosten inzichtelijk maken 
maar ik begrijp eigenlijk uit uw antwoord dat u zelf ook niet weet waar dat niveau ligt, dus dan kunnen 
wij de kosten toch ook nooit inzichtelijk maken. 
 
De heer MISSAL: Ja, dat moet je een beetje uit zien te onderhandelen, het zo hoog mogelijk krijgen 
het niveau. En maar zien dat de burgers dat kunnen aanvaarden, dat kun je aan de burgers vragen 
vindt u dat veilig. Je kunt het ook aan deskundigen vragen vindt u dat veilig. Dat is een rekbaar begrip 
dat geef ik toe ja. Dus als we zo’n lijst maken dan zou ik dat niet een aanvaardbaar niveau noemen 
maar ja een hoger niveau van veiligheid dan dat we nu krijgen met de vijf miljoen in elk geval. Zoveel 
mogelijk eruit halen zal ik maar zeggen aan veiligheid. 
 
De VOORZITTER: Helder. Mevrouw Van den Nieuwenhof van het CDA, interruptie. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Begrijp ik het goed dat u nog iets aan de motie had willen 
toevoegen, waarom is dat niet gebeurd is het onder de tijdsdruk of bent u er niet aan toe gekomen om 
dat voor te stellen. 
 
De heer MISSAL: Ja, ik heb een antwoord van meneer Yap gehad dat ik dat maar in mijn termijn 
moest gaan noemen en dan doe ik dat bij deze. 
 
De VOORZITTER: Meneer Missal even voor de goede orde de motie is nog niet officieel ingediend. 
Dus als, ik weet niet of u ook afgesproken heeft met uw mede-indiener dat u hem indient, maar hij 
bestaat dus nog niet, ik heb hem nog niet vernummerd. 
 
De heer MISSAL: Dan loop ik op de muziek vooruit. 
 
De VOORZITTER: Dan wachten wij het indienen van de motie nog even af dan begrijp ik. Oké. Dan 
de heer Yap als woordvoerder voor GroenLinks, D66 en PvdA. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik had gehoopt namens de hele raad over dit onderwerp het woord te 
mogen voeren, maar na het vorige onderwerp durf ik dat eigenlijk niet meer voor de SP te doen. Maar, 
voorzitter, terug naar dit onderwerp een belangrijk onderwerp. De veiligheid en leefbaarheid van de 
spoorzone Roosendaal-Halderberge-Moerdijk. Het raadsvoorstel ziet uiteraard op zelfredzaamheid en 
hulpverlening, we hebben de brochure kunnen zien waarin ook duidelijk nogmaals de wensen van het, 
van de drie gemeentebesturen in staat opgenomen, dat gaat verder dan zelfredzaamheid, 
hulpverlening, ziet met name op veiligheid, leefbaarheid en dat daar nog wel het één en ander voor 
moet worden gedaan en ik denk ook dat terug te vinden is, voorzitter, in de motie. We hebben een 
motie voorbereid veiligheid en leefbaarheid spoorzone Roosendaal-Halderberge-Moerdijk. Dank aan 
ieders inbreng. VLP, VVD, CDA drongen juist in de Commissie aan op een iets krachtiger signaal dan 
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enkel terugkoppeling en communicatie richting raad en inwoners. Nou, ik denk, dat we met alle negen 
partijen een, een mooi gedragen stuk hebben waar ik ook van mening ben dat het college van B en W 
dat goed kan oppakken richting de regio, richting het Rijk en richting Provincie. En uiteraard dat wij als 
raad en ook nogmaals dat de inwoners daar goed van op de hoogte blijven door hier over dit 
onderwerp goed geïnformeerd te worden. Voorzitter, ik beperk me tot het dictum als u het goed vindt. 
 
De VOORZITTER: Graag. 
 
De heer YAP: De motie veiligheid en leefbaarheid spoorzone Roosendaal-Halderberge-Moerdijk. We 
dragen het college op zich blijvend in te zetten middels een brede lobby van betrokken partijen voor 
veilige en alternatieve tracés en daar een regionale en leidende rol in te vervullen. Twee, de 
gemeenteraad te informeren welke activiteiten zijn ondernomen in de zoektocht naar alternatieven 
alsmede de status hiervan. Drie, jaarlijks te toetsen of de veiligheid in relatie tot de risico’s door het 
toenemen van vervoer van gevaarlijke stoffen in verhouding blijft. En vier, de inwoners hier jaarlijks 
middels eigen communicatiemiddelen actief en transparant worden geïnformeerd over risico’s en 
maatregelen en voortgang van de lobby. En gaat over tot de orde van de dag. En is namens of is door 
alle negen partijen in de gemeenteraad ondertekend. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Deze motie heet motie Veiligheid en leefbaarheid 
spoorzone Roosendaal-Halderberge-Moerdijk. En krijgt mee als nummer 2 en maakt deel uit van de 
beraadslagingen. Dat waren de eerste termijnen, ten minste degene die ik geïnventariseerd heb, daar 
zijn er geen bij gekomen zie ik, geen wensen. Dan ga ik over naar de wethouder om te reageren 
hierop. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ja, in de Commissie hebben we er, over de motie die was daar 
al aangekondigd, is in de Commissie volgens mij al uitgebreid gediscussieerd. Ik denk dat niemand in 
de gemeente en dat is in ieder geval zeker ook niet in de buren bij Halderberge en Moerdijk staat dat 
natuurlijk absoluut niet ter discussie. Ik wil het woord bijna niet gebruiken maar we voelen ons met z’n 
allen wat afgescheept met 5 miljoen. U weet dat dat uiteindelijk aan ons, aan ons drieën is gegeven 
door een motie in de Eerste Kamer, want we hadden er eigenlijk niet eens om gevraagd. Want we 
wilden eerst al die kosten inzichtelijk maken, maar het werd 5 miljoen en vervolgens zei de 
Staatssecretaris dat we het er dan ook maar mee moesten doen. Maar we geven nog niet op, we 
blijven doorgaan. We gaan ook kijken of de lobby van de Provincie die maken zich natuurlijk de 
afgelopen weken ongelooflijk druk over een spoor wat zes jaar lang één week in de maand wordt 
gebruikt, namelijk de Brabantroute en die andere drie weken in de maand blijft gewoon de 
Betuweroute rijden, maar deze blijft alle dagen gebruikt worden en ook nog langer dan zes jaar. Dus 
we blijven, we delen de zorg, dit college maar overigens ook de andere colleges waar we mee 
samenwerken. En de motie kwam niet helemaal onbekend voor ik had die van Halderberge al 
gekregen en hij lijkt er een beetje op zal ik maar zeggen, ja wat anders is dan dat is hier beter zeg ik 
dan maar eerlijk. Dus ja het college kan, zal er niks van vinden anders dan dat u hem vooral volgens 
mij in stemming moet brengen, dat doet het, dat maakt de motie volgens het college krachtiger. En ik 
zou u vooral willen oproepen daarna als die is aangenomen of u allemaal uw eigen fractie in de Eerste 
en in de Tweede Kamer die motie doet toekomen en de problemen en aan de vaste Kamercommissie 
en diegene onder ons, ja moet het even subtiel brengen, degenen onder ons die niet direct worden 
vertegenwoordigt door een fractie in de Eerste of de Tweede Kamer, die hebben waarschijnlijk ook 
nog wel een ingang. Dus ik zou zeggen doet u dat vooral allemaal, wij doen het vanaf onze kant als 
de raad en de raden in Halderberge en Moerdijk gaan ook zoiets doen of hebben zoiets gedaan. We 
kunnen alleen maar één ding doen flink op de trom blijven slaan zonder, zonder het nou allemaal heel 
dramatisch voor te stellen. We moeten vooral ook niet de indruk wekken dat het ongelooflijk gevaarlijk 
wordt voor iedereen. Dus laten we het een beetje bescheiden houden. Maar ik zou zeggen stemt u 
vooral en stuur hem daarna als fractie en als raad dan door naar uw partijen in Kamers en Staten, 
want ook de Provincie kan daar natuurlijk een rol in spelen, net als ik al zei dus ik zou zeggen u helpt 
ons er geweldig mee als u gewoon stemt. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Helder advies, wethouder Lok. Dan ga ik… 
 
De heer MISSAL: Voorzitter? 
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De VOORZITTER: Excuus, de heer Missal heeft nog een interruptie voor de heer, wethouder Lok, had 
ik niet gezien. 
 
De heer MISSAL: Ik had nog een suggestie gedaan van een lijst met voorstellen, of met maatregelen 
en voorzieningen die absoluut nodig zijn. Hoe denkt de wethouder daarover, is dat haalbaar, is dat 
zinvol? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, dat zijn twee vragen in één. Of het zinvol is dat blijft, dat blijft altijd de vraag. De 
vraag is altijd wat is aanvaardbaar. U heeft daarstraks al  heel kort over die discussie gedaan, wat is 
nou aanvaardbaar. Dus wat ga je dan inventariseren en en en waar doe je het voor het kost, het zal 
ook niet weinig kosten om het te inventariseren. Ik neem aan dat u niet bedoelt dat we dat vanuit die 5 
miljoen moeten halen, want dan blijft er nog minder over voor de dingen waar we het wel voor kunnen 
gebruiken. In de Stuurgroep die daar, die dit behandelt waar de burgemeesters in zitten van de drie 
gemeenten hebben we altijd een beetje het idee gehad, we hebben vijf miljoen gekregen en dat gaan 
we in ieder geval doen maar we blijven ook op de, aan de bel rammelen. Als het meer zou moeten 
kosten om die dingen te doen die nu daar zijn opgeschreven dan moeten we volgens mij niet schuwen 
om daar ook over te roepen bij de Staatssecretaris. Ik zie zelf niet heel veel voordelen om nu een lijst 
te maken met potentieel gevaarlijke plekken met aanvaardbare veiligheid en ook noodzaak, dat kost 
een berg geld volgens mij om dat langs het hele spoor daarheen te doen en er zit niet direct zal ik 
maar zeggen iemand klaar met een cheque. 
 
De VOORZITTER: Korte interruptie nog. 
 
De heer MISSAL: Heb ik nog een korte aanvullende vraag. Die 1,35 miljoen die daar al uitgegeven 
zijn aan het maken van plannen, benoemen van objecten is daar niet ook al iets uit te halen van ja van 
de bedoelde maatregelen die nog nodig zijn? 
 
De heer LOK: Ja, maar die lijst is er al. En u bedoelt een andere, een andere lijst, want u vindt dat er 
veel meer zou moeten gebeuren. En ja dit, dit beperkt zich tot de 18 meter en u heeft gelijk maar dat is 
in een themabijeenkomst in Moerdijk glashelder uitgelegd dat niemand kan vertellen waarom het 18 is 
zal ik maar zeggen, dat was ongeveer de conclusie. En in de Betuwelijn is het inderdaad 30 en die 
gaat dan ook nog gebied waar niemand woont over het algemeen, dus het is wel heel bijzonder maar 
goed daar heeft de haven van Rotterdam achter gezeten vooral. En hier zit de haven van Rotterdam 
nog niet achter. Misschien moeten we dat, moeten we eens in Rotterdam beginnen zal ik maar…dan 
begint de victorie soms. 
 
De VOORZITTER: Laten we het gewoon het voorstel houden, dus dat was het wethouder? Dan ga ik 
nu wel naar de tweede termijn. Wie mag ik noteren voor een tweede termijn die in eerste termijn nog 
niet gesproken hebben. De heer Beesems van Nieuwe Democraten. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS:  Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat de fractie van de PvdA bij monde van de 
heer Yap onze standpunten heeft helder gemaakt. We hadden echter één aanvullende vraag. Als de 
motie wordt aangenomen en ik mag er, denk ik, van uitgaan dat dat plaatsvindt dan zouden wij graag 
van het college c.q. de wethouder willen weten hoe men handen en voeten gaat geven aan het 
uitvoeren van deze motie. 
 
De VOORZITTER: In de raad geen verdere behoefte aan een tweede termijn? Dan vraag ik de 
wethouder om nog even te antwoorden op deze laatste vraag. 
 
De heer LOK: Dank u wel, voorzitter. Ja een deel van het antwoord, maar ik heb hem ook maar net 
gelezen de motie zat al in mijn reactie dat we richting Den Haag moeten blijven lobbyen maar ook 
vooral de Provincie moeten benutten, de Staatssecretaris komt als alles meezit nog een keer deze 
kant op in april, daar krijgt u allemaal, u gaat dat allemaal nog horen wanneer ze komt en zo daar is 
een heel programma voor gemaakt en we doen dat overigens in Halderberge omdat het een 
gemeentehuis is wat aan het spoor ligt. U kent dat gemeentehuis volgens mij. Nee, we blijven daar op 
alle trommen roffelen, ik heb het in de Commissie al een keer aangegeven dat een TEN-T-aanvraag al 
bij Brussel lag omdat in ieder geval wat kansen bood maar vooral aan de Belgische kant, de havens 
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daar wat problemen mee hadden. Dus wij gaan met iedereen in gesprek, maar ik moet ook realistisch 
zijn. De tijd, het zal nog wel even duren voordat dat mooie vrij liggende spoor er ligt, want dat kost een 
heleboel geld en vooralsnog staat dat op geen enkel MIRT, geen enkel overzicht, geen enkele lijst, 
dus dat zal nog wel even duren, maar we blijven er aan werken zal ik maar zeggen dat in ieder geval 
en we gaan ermee aan de slag. En nogmaals de Staatssecretaris in april is de eerste. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok en dat was de tweede termijn van de wethouder en 
daarmee kunnen wij de beraadslaging sluiten en overgaan tot stemming. Dan zoals u weet beginnen 
wij met het stemmen van het raadsvoorstel. Iemand van u nog een stemverklaring vooraf? Dat is niet 
het geval. Dan gaan wij stemmen. Mag ik vragen wie van u voor dit raadsvoorstel is? Ik verwacht in 
unanimiteit en volgens mij zie ik die ook. Dit raadsvoorstel is unaniem aangenomen door de raad.   
 
De VOORZITTER: Dan komt de motie, motie nummer 2, motie Veiligheid en leefbaarheid spoorzone 
Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. Iemand een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan 
gaan wij stemmen, mag ik van u zien wie voor deze motie is? Dat is…Ook. De motie is, wordt 
unaniem aangenomen. Bij deze. 
 
De VOORZITTER: Dan sluit ik hierbij punt 6.a. 

 
6b. Voorstel 9 Rekenkameronderzoek Verbonden partijen. 
De VOORZITTER: En dan gaan wij over naar 6.b en 6.b betreft Rekenkameronderzoek naar 
Verbonden partijen. Wie van u mag ik in eerste termijn… Dan begin ik met de heer Van Gestel. Mag ik 
nog even vragen aan de heer Raggers of hij ook weer spreekt voor drie partijen of alleen voor D66. 
Nee, ik begin met de heer Van Gestel.  
 
De heer RAGGERS: Ik spreek alleen namens D66. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja zoals we in de Commissie al gememoreerd 
hebben niet een heel interessant stuk voor de toehoorders zou ik zo bijna willen zeggen. Ik denk dat 
misschien de meeste leden van, gasten van de raad nu ook inmiddels het kussentje hebben 
gevonden ben ik bang. Maar we proberen hem toch een beetje op te krikken vanavond. Het 
onderzoek Verbonden partijen, de eindrapportage van de Rekenkamer. En de Rekenkamer, 
voorzitter, is wel een instantie, daar betalen we ieder jaar geld aan om een onderzoek te doen en we 
willen dat dat serieus is, dus maak een afweging om een serieus onderzoek te laten doen. En deze 
keer ging het over Verbonden partijen en dat serieuze onderzoek komen we ook met serieuze 
conclusies en serieuze aanbevelingen. En aldus voorzitter was de Commissie eigenlijk wel 
eensgezind dat iedereen zei nou prima, de meeste vonden het ook een A-stuk, we gaan de conclusies 
en de aanbevelingen overnemen en daar hapert het een beetje, voorzitter. Want vervolgens stelt het 
college voor ze niet alleen over te nemen, maar ons te laten weten of ze ze hebben kunnen 
implementeren. Ja, voorzitter en als u allemaal in het Rekenkameronderzoek kijkt naar de reactie van 
de Rekenkamer op de reactie van het college op haar aanbevelingen en conclusies dan ziet u staan 
dat de Rekenkamer hele handige handreikingen doet om aan te geven dat we het inderdaad allemaal 
echt kunnen implementeren. De wijze waarop is aan het college, maar dat we ze implementeren is 
helder lijkt ons evident. Daartoe hebben wij een amendement, voorzitter, hij is niet heel bijster 
ingewikkeld. Het amendement VLP aanbeveling Rekenkamer. Mag ik hem indienen, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: U mag hem indienen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 
25 maart 2015, gehoord hebbende de beraadslagingen over het Rekenkameronderzoek Verbonden 
partijen, besluit aan beslispunt 1 toe te voegen “en te implementeren” en beslispunt 3 het college te 
verzoeken schriftelijk aan te geven welke aanbevelingen op welke wijze al dan niet kunnen worden 
geïmplementeerd te wijzigen in “het college op te dragen schriftelijk aan te geven welke 
aanbevelingen op welke wijze is geïmplementeerd”. En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement heet, amendement VLP aanbevelingen Rekenkamer en heeft als 
nummer amendement 1. 
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De heer VAN GESTEL: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. Een interruptie van, ik denk dat de heer Van den Beemt eerst was. 
De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn hier nou toch met een niet heel erg 
spannend maar wel belangrijk ding bezig, dus ik kan de vraag ook niet spannender maken dan ik hem 
ga maken. Zoals het raadsvoorstel er nu uitziet informeert het college ons als het niet lukt om iets te 
implementeren. En als u het gaat wijzigen dan gaat het college ons alleen maar, tenminste dan 
hoeven ze ons alleen maar te informeren over de zaken die wel geïmplementeerd zijn. Dat betekent 
dus dat u en ik deel uw bedoelingen 100% maar dat u hem nou juist omdraait en het college de 
gelegenheid geeft om wat niet lukt onuitgelegd, onverklaard niet te doen. En… 
 
De VOORZITTER: U vraagt…. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: De gemiddelde oppositiepartij zou daar volgens mij een andere bedoeling 
mee hebben gehad. 
 
De heer VAN GESTEL: Ik begrijp uw vraag meneer Van den Beemt en ik wil de verwarring 
wegnemen. Allereerst in de Commissie hebben we duidelijk gevraagd gaat u ze ook allemaal 
overnemen, toen was het antwoord ja. Gaat u ze ook allemaal uitvoeren, daar bleef het antwoord uit. 
En als u het raadsvoorstel leest dan ziet u ook wanneer gaan ze overnemen onverkort, dat is zonder 
meer prima. Maar gaan we ze ook uitvoeren, dan staat daar de zin het college te verzoeken schriftelijk 
aan te geven welke aanbevelingen en op welke wijze al dan niet kunnen worden geïmplementeerd. 
Maar de Rekenkamer is helder, ze kunnen allemaal worden geïmplementeerd. Dus de vraag is niet 
kunnen worden geïmplementeerd, de vraag is slechts hoe heeft u ze geïmplementeerd. Dat is ons 
verzoek om het zo aan te passen.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Maar we hebben ook helemaal geen 
meningsverschil over, over dat het, maar dat weten we ook, we hebben geen meningsverschil, over 
dat het even bekend gemaakt moet worden. Maar ik kan geen motie indienen tegen de Rekenkamer 
omdat zij hebben gezegd dat iets geïmplementeerd kan worden, terwijl het college erachter komt dat 
dat niet kan. Ik kan wel een motie indien bij het college die uitleggen waarom iets niet 
geïmplementeerd kon worden. En dan zegen ja haha dat is lekker je hebt de conclusies en de 
aanbevelingen overgenomen en nou zet je op papier dat het eigenlijk niet kon. En daar kan ik wel iets 
mee, maar niet in, in uw verandering. En dus ja, ik begrijp de bedoeling maar, ik denk, niet dat wij heel 
erg hard onze handen gaan opsteken op deze manier want volgens mij bereikt u het verkeerde. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, nee, voorzitter, uw college gaat over haar eigen antwoorden in de 
Commissie en als daar gevraagd wordt hoe u bepaalde zaken gaat verwerken ja dan worden er 
antwoorden op gegeven en die geven mij basis om dit amendement zo weg te leggen. En u kunt alles 
overnemen, onverkort kunt u het overnemen, u deelt die mening. Maar als u vervolgens zegt ik neem 
wel de vrijheid om als ik dat ga implementeren dat eigenstandig op mijn manier te interpreteren en het 
dan wel of niet te doen ja dan vind ik het een beetje onhandig, voorzitter, als we met elkaar afspreken 
dat wij de rekenkamerconclusies en aanbevelingen ook terug willen zien in ons dagelijks beleid  dan 
moeten we dat ook duidelijk aan het college vragen. En dat probeer ik wel te doen, ik probeer het 
duidelijk aan het college mee te geven dat we dat ook dan gaan doen. Dat er geen misverstand over 
kan bestaan, tweezijdig eigenlijk. Ik vind het niet zo bijster spannend, voorzitter, maar ik vind hem wel 
helderder dan dat het er nu staat. Dan ga ik verder, voorzitter. We hebben vervolgens in de 
Commissie aangegeven, wij noemden dat allereerst een, een leesbril die dan omgevormd moest 
worden tot een varifocus bril dus we moeten een nieuwe bril gaan aanschaffen als  gemeenteraad. 
We hebben toen ook gezegd, twee vingers, vingers aan twee polsen, voorzitter. Nou hebben we de 
archieven teruggekeken, we hebben de motie ooit ingediend vinger aan de pols. Die is door de 
meerderheid van de raad aangenomen en die heeft het college, mijn complimenten daarvoor, heel 
breed opgevat en ook breed uitgevoerd, dat komt ook terug in het Rekenkameronderzoek. Dat het 
financiële aspect van de gemeenschappelijke regelingen in de P- & C-cyclus uitstekend, 
controleerbaar, verantwoord en opgepakt is en die voortgang realisatie vinden we daarin terug en 
daarbij vragen we ook de wethouder iedere keer om met veel plezier dus, dat lukt. Dan voorzitter, 
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willen we eigenlijk motie vinger aan de pols II aan u voorleggen met eigenlijk de constateringen uit het 
Rekenkamerrapport en uit de motie dus daar is dan niets aan gelogen. En vervolgens te vragen het 
college op te dragen, ik dien hem dus bij deze ook in voorzitter, vinger aan de pols II. Zojuist is mij ter 
ore gekomen dat misschien had moeten zijn twee vinger aan een pols maar, ik wil dan verwarring 
voorkomen en doen we motie vinger aan de pols deel II. Besluit het college op te dragen om bij de 
implementatie van aanbevelingen binnen de P & C-instrumenten, begroting, bestuursrapportage, 
jaarrekening, telkens expliciet te rapporteren over de voortgang realisatie van de begroting. Dat 
hadden we inmiddels al besloten twee jaar geleden. En daar voegen we dan aan toe, van de 
begroting en de beleidsdoelstellingen van de gemeenschappelijke regelingen. En dat is ook wat het 
Rekenkamerrapport van ons vraagt en zo zouden wij dat dan graag willen implementeren, dat is een 
suggestie aan het college.  
 
De VOORZITTER: Deze motie heet, motie Vinger aan de pols II en heeft als nummer motie 3. Gaat u 
verder. 
 
De heer VAN GESTEL: En zo probeert, voorzitter, de VLP in ieder geval een bijdrage te leveren aan 
een goede kwalitatieve uitwerking van deze Rekenkameronderzoek, waarbij wij natuurlijk zeer 
verheugd zijn dat de Rekenkamer dit heeft gedaan. En het is nodig dat we daar in ieder geval de 
komen de jaren de focus op leggen. En laten we daar vanavond een start mee maken, voorzitter, 
geen eindpunt deze raadsvergadering, voorzitter, maar een startpunt. 
 
De VOORZITTER: Strak plan. Dank u wel, meneer Van Gestel. Dan ga ik naar de volgende spreker 
en dat is de heer Raggers van D66. Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Zoals eigenlijk door bijna door alle partijen beaamd ligt er 
een goed rapport van de Rekenkamer voor met betrekking tot de Verbonden partijen, maar veel 
partijen gaven bij de Commissie Bestuur ook aan dat het gevoel bij de raad niet goed is en dat we 
meer in controle willen zijn als raad. In de Commissiebestuur heeft D66 herhaald wat wij in ons 
verkiezingsprogramma hebben geschreven dat er volgens ons meer uit de Rekenkamer te halen is. 
En daarvoor heeft D66 in eerste instantie twee moties uitgewerkt, maar na commentaar van diverse 
partijen de afgelopen week waarvoor dank, hebben we dit teruggebracht naar één motie. En deze 
motie wil ik graag indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Wij denken zo als raad namelijk meer in controle, in control te kunnen zijn en wij 
zien juist kansen door samen te werken in en via de Auditcommissie en intensiever gebruik te maken 
van de Rekenkamer. En via de Auditcommissie kan het proces worden uitgewerkt om zo een betere 
controle te krijgen, een betere risicobeheersing en meer transparantie zoals het in punt 2.8 van de 
verordening van de Auditcommissie ook gevraagd wordt aan en van de Auditcommissie. De vragen 
die de Auditcommissie hierbij zou kunnen beantwoorden zijn: Is er in Roosendaal behoefte aan meer 
behoefte aan onderzoek door de Rekenkamer en volstaat het huidige budget van de raad hiervoor? Ik 
vind dat er nu een mooie motie voorligt om handen en voeten te geven aan het als raad onze 
verantwoordelijkheid nemen om meer in control te komen met behulp van de Rekenkamer. En daarom 
lees ik het dictum voor: Besluit om de Auditcommissie de opdracht te geven om in opdracht van de 
raad in overleg met het college en de raad de aanbevelingen uit de diverse genoemde rapporten met 
oog voor andere traditionele verbetermogelijkheden te vertalen naar concrete uitwerking en uitvoering 
door het college. En om de Auditcommissie tevens de opdracht te geven om met de resultaten van het 
onderzoek te bekijken of de gereserveerde budgetten voor raadsonderzoek voldoende zijn en zo niet 
te komen met een aanbeveling om voldoende budget voor raadsonderzoek te realiseren. Dank u wel, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie heet motie inzake Opvolging aanbevelingen Rekenkamer 
West-Brabant en krijgt mee als nummer motie nummer 4. En u heeft een interruptie van de heer 
Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Even los of het allemaal kan wat D66 betoogt, maar 
de Rekenkamer die krijgt of die heeft budgettair ruimte voor twee onderzoekjes per jaar. En daarvoor 
leveren wij vanuit de gemeenteraad leveren wij onderwerpen aan waaruit de Rekenkamer vervolgens 
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bepaalt welke keuze zij gaan maken. En vervolgens doet de Rekenkamer het onderzoek. Begrijp ik 
het nou goed dat u eigenlijk zegt van met deze motie willen wij bereiken dat we op de bagagedrager 
gaan zitten van de Rekenkamer om vervolgens mee te gaan doen met de Rekenkamer, waardoor de 
Rekenkamer dus niet meer onafhankelijk is, maar vervolgens wordt  bijgestuurd door, door de 
gemeenteraad van Roosendaal die juist opdrachtgever is. Hoe, u wilt een beetje gaan meesturen is 
dat de essentie van uw motie? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Nee, dat begrijpt u niet goed. Wij denken dat de Rekenkamer een heel mooi 
instrument is om onderzoek te doen bij meerdere projecten dan dat we nu doen of meerdere 
mogelijkheden, je hebt meer kansen om ze te gebruiken en daarvoor zal je eventueel meer budget 
moeten hebben. Maar natuurlijk doet het niks af aan hun onafhankelijkheid, ze blijven onafhankelijk. 
Alleen wij denken dat het een dusdanig mooi instrument is dat we ze vaker kunnen gebruiken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, in een poging om het toch te gaan begrijpen, aan wat voor een 
soort extra onderzoeken denkt dan D66? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Nou en dat is nou het mooie, dat kunnen we als raad samen bepalen. En in 
eerste instantie geven wij de voorzet om dit door de Auditcommissie te laten doen. En dan kunnen wij 
het gevoel wat we allemaal aangaven in de Commissie Bestuur dat we niet genoeg in control waren, 
dan kunnen wij kijken hoe we wel in control willen zijn.  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, nog eentje. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het is juist dat de Rekenkamer een onderzoek heeft gedaan. De 
Rekenkamer heeft een aantal zaken geconstateerd, is gekomen met conclusie en aanbevelingen een 
deel daarvan die zijn direct van toepassing voor het college. Het college heeft gezegd daar gaan wij 
mee aan de slag en dat andere dat ligt gewoon bij ons als leden van de gemeenteraad. Wat is dan de 
toegevoegde waarde van deze motie, als laatste poging, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
  
De heer RAGGERS: De toegevoegde waarde van deze motie zien wij in zoals eerder in de motie staat 
aangegeven dat de aanbevelingen die gedaan worden verder strekken dan strikt het onderwerp 
Verbonden partijen en ook van toepassing te verklaren zijn op grote projecten, staat er in.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, sorry maar we hebben juist met elkaar al afspraken staan 
over risicomanagement, we hebben al afspraken staan over grote projecten. Ik zie ook de wethouder 
instemmend knikken en ik wacht met belangstelling op zijn reactie zo dadelijk in de eerste termijn, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, interruptie voor de heer Raggers. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. ik heb aan de heer Raggers de vraag ook over de 
motie en dan over bullit twee daarin stelt D66 als er extra geld nodig is voor onderzoeken, dan is dat 
aan te vragen. Maar is dat niet altijd, is dit niet gewoon overbodig, want als er extra geld nodig is dan 
is dat toch altijd aan te vragen door de raad. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Ik weet niet helemaal of u daar gelijk in heeft, moet ik zeggen maar wat wij nu 
zien is dat een uitbreiding van het aantal onderzoeken door de Rekenkamer daar volstaat een budget 
wat we daarvoor hebben nu volgens ons niet. In eerste instantie heeft u ook een versie langs zien 
komen dat wij 1% bijvoorbeeld van alle projecten wilden reserveren voor Rekenkameronderzoek en 
dat hebben wij eigenlijk een beetje afgezwakt naar deze staat, om als Auditcommissie te kijken wat is 
nou nodig en dan kijken of die budgetten er zijn. 
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Mevrouw OUDHOF: Maar weet u dan al bij voorbaat, voorzitter, dat dat er tekort, een tekort is voor 
onderzoek, omdat u dan deze bullit toevoegt. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Nee, dat weet ik niet bij voorbaat en daarom staat hier om te bekijken als 
Auditcommissie of de gereserveerde budgetten voor raadsonderzoek voldoende zijn. Als ik het wel 
wist dan had ik het nu niet opgenomen.  
 
De VOORZITTER: Helder, gaat u door met uw betoog. 
 
De heer RAGGERS:  Ik was klaar met mijn betoog. 
 
De VOORZITTER: Dat is prima. Dan ga ik naar de derde en dat is de heer Van den Beemt van de 
VVD. De heer Van den Beemt, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Zojuist fluisterde iemand mij in als een motie 
langer is dan één pagina dan, dan, nou ja ik ga het even wat afzwakken, wat er ingefluisterd werd 
maar dan begin je niet heel goed. En voorzitter, deze motie is ook niet goed begonnen, want de twee 
oorspronkelijke moties waren we geen voorstander van. Zeker niet om een procent te gaan reserveren 
en nou de heer Raggers noemt het zelf ook al een afgezwakte motie, maar ja daarmee wordt het ook 
allemaal niet veel beter. Dan, dan hele lange besluiten waar je volgens mij taalkundig ook nog eens 
een keer alle kanten mee op kan, maar goed, voorzitter, waar zit voor de VVD het probleem. In wat wij 
denken dat de bedoeling is van deze motie. Er zijn, denk ik, twee clubs rondom de gemeenteraad 
Roosendaal die onafhankelijk zijn en onafhankelijk moeten zijn. De ene is de Rekenkamer, dat is 
buiten deze raad. De enige afhankelijkheid die ze hebben is dat wij daarvoor bij de begroting geld 
beschikbaar moeten stellen. En de andere is onze eigen Auditcommissie, met opzet een commissie 
van vijf raadsleden zodat niet alle partijen er in zitten zodat het A-politieke karakter, daar hebben we 
het al eens bij een andere Commissie over gehad, zodat het A-politieke karakter geborgd is. Dan zal 
ik toch niet snel als raadslid een opdracht gaan geven aan de Auditcommissie, voorzitter en dan ook 
nog eens een opdracht die vervolgens een effect kan hebben op die andere onafhankelijke 
Commissie, de Rekenkamer. Want hoe geweldig ik ook de standpunten van mijn eigen fractie en van 
andere fracties soms kan vinden, maar als we deze twee clubs bij meerderheden iedere keer 
opdrachten gaan geven dan kun je ze net goed opdoeken, want dan zijn het geen onafhankelijke 
kritische waakhonden meer van ons werk. Dus ik ben helemaal niet te beroerd om bij deze de 
voorzitter van de Auditcommissie eens aan te kijken en te zeggen goh misschien is dit leuk om eens 
een keer over te hebben. Want als zij zelf vinden dat ze daarmee aan de bak moeten dan zijn ze 
daarin compleet onafhankelijk wat mij betreft en dat moeten ze dan vooral gaan doen. Maar ik vind 
niet dat het correct is om als gemeenteraad een opdracht te gaan geven aan die Auditcommissie want 
daar ga je vroeg of laat spijt van krijgen en deze periode zitten allemaal hele redelijke, weldenkende 
mensen in de gemeenteraad en de volgende ongetwijfeld ook en daarna weer en dan in één keer is 
het net anders en dat gaat bij voortduring een meerderheid iedere keer opdrachten geven aan de club 
die ze moet controleren. Nou, daar pas ik voor, voorzitter, ik wil niet degene zijn die begonnen is om 
aan die wortels te zagen om, om bijlen in een boom te zetten die pas over 20 jaar omgehakt gaat 
worden. Ik teken er voor, ik teken er niet onder maar ik teken er voor. De VVD gaat zo’n voorstel niet 
steunen en nogmaals als de Auditcommissie zegt, goed idee gaan we doen dan moeten ze dat zelf 
beslissen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik kijk even of er nog… De heer Schijvenaars 
wil nog een eerste termijn. Nieuwe Democraten, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben ook één van die mensen geweest die heeft 
gereageerd op de rondgestuurde motie van D66 en toen heb ik ze ook dringend geadviseerd om nog 
eens na te denken over de implicaties van deze motie. Nou ze hebben inderdaad een volgende stap 
gezet door met deze motie te komen die ze net hebben ingediend. Mijn collega van de VVD heeft 
kraakhelder verwoord waarom je deze motie gewoon niet moet willen, niet moet willen steunen maar 
ook niet moet willen indienen want je gaat inderdaad onafhankelijkheid ga je politiseren, nou we zijn al 
met genoeg politiek bezig. Dus juist die Auditcommissie en juist de Rekenkamer en hopelijk straks ook 
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de Sociale Auditcommissie die juist gewoon op basis van feiten iets gaat vinden en daarmee aan de 
slag gaat. Dus, voorzitter, ik kan deze fractie alleen maar dringend adviseren om deze motie in te 
trekken en vervolgens andere instrumenten te gebruiken om datgene te bereiken wat ze graag willen 
bereiken. Deze motie is daarvoor niet geschikt en moeten ze zeker niet willen gaan steunen, 
voorzitter. Ik laat het hierbij in mijn termijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dat waren dan de eerste termijnen. Dan geef ik 
nu het woord aan de portefeuillehouder, dat is niet zoals u zult begrijpen de heer Niederer maar de 
heer Theunis, wethouder Theunis zal dat voor hem waarnemen. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij kan dat heel kort, maar staat u me toe even 
daar, even een toelichtende opmerking te maken over de Commissie hoe dat is besproken. Naar mijn 
idee was het een goede bespreking. De heer Raggers heeft aangegeven en hetgeen ook in de 
Commissie heel goed is verwoord door de heer Van Ginderen van het CDA toen kwamen we tot de 
conclusie het gaat om het gevoel. Hebben wij met elkaar raad en college het gevoel dat 
gemeenschappelijke regelingen dat we in control zijn, dat de raad daarop kan sturen. En we hebben 
gezamenlijk geconcludeerd, daar moeten wij samen nog even aan werken op een hele concrete 
manier. Wat dat betreft dat lees ik ook een beetje terug in het eerste dictum van de motie van D66. 
Daar moeten wij gezamenlijk aan werken om te kijken hoe we daar een stap verder kunnen zetten. Ja, 
voor het overige heb ik als ik de motie en amendementen langs ga, de motie van D66 is niet aan het 
college om daarover te oordelen, het is een opdracht aan de Auditcommissie behorend tot de 
huishouding van de raad en daar moet de raad zelf over oordelen dus daar heb ik verder geen reactie 
op. Dan amendement en de motie van de VLP, ja het is een beetje gemeen, maar ik vind eigenlijk 
heeft de heer Van den Beemt mijn feestje een beetje verpest want toen ik het amendement van de 
VLP las dacht van die ga ik met plezier overnemen, want er staat dat ik alleen maar hoef aan te geven 
welke aanbevelingen ga implementeren en niet aangeven welke niet. Maar goed dat is een kwestie 
van een beetje semantiek natuurlijk, maar laat ik verwijzen naar het rapport van de Rekenkamer. De 
reactie van het college de inhoudelijke reactie op bladzijde 41 tot en met 43, dan vindt u al een 
handreiking en eigenlijk al een stukje uitwerking van het college per aanbeveling. Hoe denkt het 
college al een stap te kunnen maken in die implementatie, dus ik denk daar al de VLP op weg te 
kunnen helpen met het amendement van daar hebben we eigenlijk al aangegeven op welke weg dat 
we in willen slaan om die aanbevelingen te gaan implementeren. 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van Gestel van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en op pagina 44 en 45 in het nawoord geeft de Rekenkamer aan 
op uw wijze mogelijke wijze van implementeren in aanbeveling 3, 7 en 10 dat u de Rekenkamer 
abusievelijk niet heeft gevolgd in al haar aanbevelingen en conclusies, maar dat ten dele of misschien 
verkeerd. En u heeft daar nog steeds niet op aangegeven of u dat nawoord volledig onderstreept en 
dat ook meeneemt in uw afwegingen en dan kunnen we terugkomen op het element dat we dan ook 
eindverantwoording over die afweging willen zien. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, wat ik bedoel dat ik hoop daar staat ook in dat wij als college hopen 
ook een stuk ruimte te hebben als het gaat om de implementatie ook aan te geven  wat de 
consequenties van de implementatie, want er zit ook vaak ook kwalitatief wat is die implementatie, wat 
is het probleem, waar gaat het over. En juist is dat gevoel wat ik eerst heb gememoreerd als je met die 
aanbevelingen verder gaat is het heel belangrijk om dat in nauwe samenwerking en in overleg samen 
met u raad in bijvoorbeeld de Auditcommissie om dat gezamenlijk te doen. Wat dat betreft doelen wij 
hetzelfde en natuurlijk nemen wij de uitwerking van die aanbevelingen serieus en laat ons nou even 
de ruimte om aan te geven zoals eigenlijk uw amendement ook zegt van op welke wijze dat wij 
denken dat, die aanbevelingen te gaan implementeren en dan aan de raad of de Auditcommissie te 
laten beoordelen of dat goed, goed gebeurt. Dan over de, de motie van de VLP vinger aan de pols in 
die zin vind ik die eigenlijk wat overbodig omdat ik in de Commissie heb aangegeven het staat ook in 
de aanbevelingen dat waar het over gaat. En dat vind ik wel het goede aan de motie van de VLP dat 
wij nadrukkelijk heb ik in de Commissie ook aangegeven, dat wij concreter moeten aangeven binnen 
de begroting welke inhoudelijke bijdrage wordt geleverd door een gemeenschappelijke regeling wat 
het maatschappelijke effect daarvan is en welke kosten daar tegenover staan. Ik denk dat, als we dat 
explicieter in die begroting aangeven en vervolgens daar ook rapporteren in bestuursrapportage en 
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jaarrekening, ik denk dat we dan een stap concreter zijn met elkaar. Dus als ik zo de motie kan 
interpreteren dan, denk ik, dat dat de goede weg is.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis. Dan gaan wij over naar de tweede termijn zo daar 
behoefte aan is. Beginnend bij de fracties die we in eerst termijn niet hadden. Ik zie alleen de heer 
Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst. Meneer Van Broekhoven, ga uw gang. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst kan kort zijn voor wat 
betreft het onderwerp Verbonden partijen. Het feit dat we dit onderwerp als een A-stuk hebben 
geagendeerd en ons volledig kunnen scharen achter het Rekenkameronderzoek wil echter niet 
zeggen dat we geen verdere betrokkenheid bij dit onderwerp voelen. Zoals eerder aangegeven ook in 
de Commissie heeft de Roosendaalse Lijst al eerder het initiatief genomen tot een Regionaal 
raadsledenplatform rondom dit onderwerp. In deze A-politieke lijn gericht op kennisdeling zien wij 
meer dan in het creëren van extra formeel, juridische instrumenten. Dat brengt me op de voorliggende 
moties, de motie van D66 heeft het over grip en controle op zowel Verbonden partijen als op 
projecten. De Roosendaalse Lijst is niet van mening dat het probleem zo zeer ligt bij grip en controle 
maar meer bij de inhoudelijke afstand en betrokkenheid. Het gaat dus om het gevoel in de raad al 
geschetst bij de partijen zelf en het ermee omgaan. Hier hebben we meer de samenwerking en de 
regio voor nodig en geen extra laag met formele controle-instrumenten via de Auditcommissie. Ook 
zie ik geen directe koppeling met projecten aangezien Verbonden partijen en projecten wezenlijk 
verschillen. Deze motie zullen we dan ook niet steunen, voorzitter. Voor wat betreft het amendement 
van de VLP daar kunnen we ons in vinden. En als ik kijk naar de motie inderdaad van de VLP ook 
daar spreekt betrokkenheid in ieder geval uit ook al is het wel exact hetzelfde als aanbeveling 8 uit het 
Rekenkameronderzoek zelf. Maar goed dat is dan even zeg maar discussie tussen raad en college en 
in hoever is er vertrouwen dat het college de aanbevelingen overneemt. Goed wij kunnen ons daar 
verder ook in vinden, want het onderstreept alleen maar een belang dat we ook inhoudelijk juist die 
sturing willen en niet alleen maar op de formeel juridische lijn willen zitten maar ook eens willen weten 
wat gebeurt er nou eigenlijk bij zo’n partij. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, er heeft zich inmiddels een tweede optant voor een tweede termijn 
aangediend dat was de heer Van Ginderen van het CDA. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder die gaf het daarnet al even aan de 
discussie in de Commissie Bestuur die eindigde bij allemaal met de conclusie dat we inderdaad een 
beter gevoel zouden willen krijgen bij het onderwerp Verbonden partijen, want we hadden allemaal na 
de discussie in de Commissie wel het gevoel van nou het klopt allemaal en het is ook allemaal logisch 
wat er staat alleen hoe kweken we nu dat gevoel. En ik kan me nog herinneren dat de wethouder toen 
ook aangaf van nou als we daarmee kunnen starten middels een informatiebijeenkomst in wat voor 
een setting dan ook dan is dat een goed idee. Ik heb dan ook wel begrip voor de motie van D66 die 
kun je ook zien als een hulpmiddel daartoe maar anderzijds kun je dat ook zien zoals de heer Van den 
Beemt dat verwoorde om het nou juist heel zuiver te houden en om die afstand daarin te bewaren en 
om die rolverdeling heel scherp te houden. Staat u mij toe, voorzitter, dat ik daar ook nog heel even 
wat zeg als voorzitter van de Auditcommissie. Natuurlijk beste collega’s staat het u vrij om de 
Auditcommissie een opdracht mee te geven. Heel eenvoudig dan kijk ik als voorzitter van de 
Auditcommissie naar de verordening, past die opdracht in de verordening dan gaan we natuurlijk 
gewoon met die opdracht aan de slag. Zo simpel is dat. En is dat niet zo dan zal ik als voorzitter van 
de Auditcommissie namens de Auditcommissie terugkoppelen aan u raad dat we dat niet doen met 
argumentatie. Maar van de andere kant kan ik me ook voorstellen dat u inderdaad die rolverdeling 
heel scherp wil toepassen. En dat u zegt van Rekenkamer is onafhankelijk, Auditcommissie is 
onafhankelijk en Auditcommissie als je in gesprek gaat en die gesprekken zijn er periodiek met de 
portefeuillehouder nou dan horen wij wel als initiatieven komen van de Auditcommissie hoe we daar 
als raad op kunnen reageren. Ik laat dat als voorzitter van de Auditcommissie en namens de 
Auditcommissie geheel ter uwer beoordeling, maar ik vond het wel goed om dit namens de 
Auditcommissie deze toevoeging u nog heel even mee te geven in uw wijsheid of u die motie steunt 
van D66 of niet. Dan nog even terug naar mijn positie vanuit het CDA met betrekking tot de moties van 
de VLP. Heel eenvoudig daarin volgen we de lijn zoals mijn voorganger meneer Van Broekhoven dat 
zojuist heeft geschetst, duidelijk. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Dat waren de tweede termijnen. Ik weet niet of 
de wethouder nog, dat is niet het geval. Dan kunnen we bij… U heeft helemaal gelijk. Degene die een 
eerste termijn hadden kunnen nu nog, als zij dat willen tenminste een tweede termijn nemen. En dat 
wil ik bij deze inventariseren, Van den Beemt, Raggers….. Dan begin ik bij de heer Van den Beemt 
van de VVD. Als u liever een andere volgorde heeft, dan mag dat wat mij betreft maar dat wordt niet 
afgedwongen dus, ja u stak als eerste de vinger op dus. Ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Laat ik even beginnen met voor de volledig zeggen 
dat de VVD voor het raadsvoorstel zal stemmen dat hadden we al een beetje aangegeven in de 
Commissie door er een A-stuk van te maken met een positief advies, maar toch voor de duidelijkheid. 
En over het amendement van VLP, nou goed de VVD is gewoon wat strenger in de richting van het 
college, wat strenger dan de VLP, wat strenger dan de Roosendaalse Lijst, wat strenger dan het CDA. 
We vinden dat je niet zomaar het college de ruimte moet geven die ze gretig oppakken, de heer 
Theunis, die ging daar ook gelijk, die dook er in. Doe dit vooral, want dan hoef ik het niet te zeggen als 
ik iets niet doe. Nou de VVD vindt dat daar te veel ruimte door ontstaat en dat is de enige reden dat 
we tegen het amendement zullen stemmen en dat heeft niks met de persoon van de heer Theunis te 
maken, hoewel we hem een beetje kennen en wat hij vindt verkoopt hij altijd als een grap en dan heeft 
hij het toch mooi gezegd. Dan de motie van de VLP, prima motie, daar zal de VVD met plezier steun 
aan geven. Dus maar goed dat het een A-stuk geworden is dan. En wat betreft de motie van D66, ik 
denk dat vanavond iedereen vindt dat het idee erachter een prima idee is. Ik kan moeilijk voor de 
anderen spreken maar ik denk dat de meeste dat vinden. Ik denk dat hier toevallig zomaar eens vijf 
leden van de Auditcommissie in deze raadszaal zitten die dat ook horen. Ik denk dat misschien zelfs 
de leden van de Auditcommissie het zelf ook een prima idee vinden en ik vind vooral dat ze dan zelf 
daar eens over na moeten gaan denken in hun eigen club of ze het willen gaan doen. Het zou me 
niets verrassen dat ze hier iets mee gaan doen. Maar ik ga het niet opdragen. Als D66 er een verzoek 
van had gemaakt we verzoeken de Auditcommissie te overwegen om dit of dat te doen, dan had ik het 
nog steeds een hele lange motie gevonden, met hele lange dicta want dan was het alleen maar langer 
geworden, maar dan had ik er meer gevoel bij kunnen hebben en dan hadden we er makkelijker 
kunnen instemmen. Maar op deze manier kunnen we er gewoon niet mee instemmen want ik vind het 
niet juist. Laat de Auditcommissie alstublieft een onafhankelijke Commissie blijven. Dank u wel, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan de tweede termijn voor de heer Raggers 
van D66. Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op een paar dingen, allereerst de 
VVD. Ik snap de stelligheid van de heer Van den Beemt absoluut niet waarom wij de Auditcommissie 
geen opdracht zouden mogen geven in relatie met de Rekenkamer, zoals ik eigenlijk ook hoor uit de 
mond van de voorzitter van de Auditcommissie en zoals 2.8 van de verordening van de 
Auditcommissie ook stelt namelijk bevordert dat onderzoeken van de accountant de Rekenkamer 
commissie West-Brabant, de gemeenteraad en het college van B en W op het terrein van de 
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid op elkaar worden afgestemd en geoptimaliseerd. 
Dat lijkt mij een goede reden om gebruik te kunnen maken van de Auditcommissie. 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Raggers gaat ineens terugvallen op 
woordspelletjes volgens mij. Wel jammer, dat is helemaal niet nodig, want wat u zegt is dat uw eigen 
motie overbodig is.  
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Nou, ik was niet bewust van dat ik een woordspelletje met u aan het voeren was 
en ik meen ook gewoon wat ik zeg. Ik denk dat dit heel slim is om de Auditcommissie te gaan 
gebruiken om beter gebruik te maken van de Rekenkamer.  En punt 2 ben ik het oneens met de 
constatering van de heer Van den Beemt dat meer opdrachten aan de Rekenkamer hun 
afhankelijkheid zou aantasten, onafhankelijkheid zou aantasten, die snap ik echt niet. En wat de 
Nieuwe Democraten zeggen wil ik graag pareren met dat wij denken met een voorstel zoals dat nu 
voorligt in onze motie dat we via onderzoeken van de Rekenkamer in de toekomst financiële 
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onduidelijkheden zoals diverse partijen nu telkens aandragen naar aanleiding van Stadsoevers 
kunnen voorkomen. En een reactie op de Roosendaalse Lijst in tegenstelling tot wat de heer Van 
Broekhoven zegt wil D66 helemaal geen extra laag inbouwen, noch een nieuw instrument. We maken 
juist gebruik van bestaande instrumenten zoals de Auditcommissie en de Rekenkamer. Dus ik wil de 
motie gewoon indienen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Dan heb ik als laatste op mijn lijstje de heer 
Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik heb verder geen behoefte meer nu, voorzitter, na de eerdere reacties. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan was dat de laatste mij bekende en dan wat mij betreft ga ik nog 
even naar de…. Nee, daar is geen behoefte aan van de wethouder dus kan ik de beraadslaging 
sluiten en kunnen wij overgaan tot stemmen. Voor degenen die dat niet weten, ik ben vice-voorzitter 
van de raad dus ik behoud mijn stemrecht dus als Roosendaalse Lijst meestemt of ja stemt of nee 
stemt dan kunt u ervan uitgaan dat ik daarin meega. Ik zal ook mijn hand opsteken. Wij beginnen 
zoals gebruikelijk met de amendementen of amendement, het is enkelvoud en dat is amendement 
VLP aanbevelingen Rekenkamer, amendement 1. Mag ik van u raad zien wie hiermee akkoord gaat? 
Dat is enkel de VLP en de rest van de raad stemt tegen. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar het raadsvoorstel. Stemverklaring vooraf van één van 
uwer? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie van u raad is voor het raadsvoorstel. Dat 
wordt bij unanimiteit aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Dan de moties, startend met motie 3, motie Vinger aan de pols II, motie 3. Mag ik 
zien wie van u hiervoor is inderdaad, 3. Ik zal het nog even herhalen voor de heer Schijvenaars, motie 
vinger aan de pols II, motie 3. Ook die is unaniem aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Dan de laatste motie bij dit punt is motie 4 en die heet motie inzake Opvolging 
aanbevelingen Rekenkamer West-Brabant, mag ik zien van u wie daar… Herstel, dank u. Een 
stemverklaring vooraf misschien nog eerst? Dat is niet het geval, dan gaan wij stemmen. Mag ik zien 
wie voor deze motie is? Dat is alleen D66. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan ga ik u nu iets vragen. Ik ga u vragen om uw voorzitter twee minuten de kans 
te geven om zich in een wat comfortabelere positie te begeven. Ik schors deze vergadering voor twee 
minuten.  
 
De VOORZITTER: Dan hef ik de schorsing op bij deze en wil ik doorgaan met de vergadering. En wij 
waren aangekomen bij punt 7 de C-categorie. 
 
7. C-CATEGORIE 
7a. Raadsmededeling 3O-2015 Raad Sociaal Domein 
De VOORZITTER: En het eerste stuk wat daarin staat is Raadsmededeling 3O-2015 Raad Sociaal 
Domein. Ik ga er van uit dat GroenLinks alvast een eerste termijn wil. Maar mag ik alvast noteren wie 
eventueel ook een eerste termijn wil? U bent de enige. Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Even voor de duidelijkheid GroenLinks spreekt nu 
namens GroenLinks en dus eventjes niet namens D66 en PvdA die straks wel de motie die we gaan 
indienen medeondertekenen. Wij hebben dan weer wel het genoegen om te spreken namens de 
Nieuwe Democraten die ook onze motie straks mede gaan ondertekenen. Ik hoop dat u het allemaal 
nog kan volgen, want… 2015 wordt het jaar van de nieuwe Adviesraad van het Sociale Domein. De 
gekozen opzet die in de raadsmededeling Adviesraad Sociale Domein beschreven wordt kan 
GroenLinks onderschrijven en iedereen kon dat eigenlijk in de Commissie. Het loskoppelen van 
belangenbehartiging en advisering de integrale benadering, direct contact met ingezetenen over de 
ontwikkelingen, allemaal uitstekend. De Adviesraad zal actief op zoek gaan naar input en hun licht 
opsteken bij cliënten, hun netwerk en belangenbehartigers en daarna met een overstijgend advies 
komen. Ze zullen daarvoor onder andere gaan naar de oude adviesraden die vanaf nu gezien worden 
als belangenbehartigers. En dat is een nieuwe rol die moet nog wennen maar die gaat  zeker passen 
als we ze  de tijd gunnen om in hun rol te groeien. In de Commissie heeft GroenLinks speciaal 
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aandacht gevraagd voor de positie en vertegenwoordiging van de kleine doelgroepen bijvoorbeeld 
verstandelijk gehandicaptenzorg en de GGZ, die soms ten opzichte van de grote groep ouderen wat in 
de verdrukking dreigen te komen. En de wethouder heeft toegezegd daar in zijn activiteiten en 
contacten met de Adviesraad alert op te zijn. De onduidelijkheid bij GroenLinks in de Commissie 
ontstond door de toelichting bij de raadsmededeling van de wethouder en dat zat hem eigenlijk maar 
in één passage. De wethouder betoogde dat de inbreng van de medewerkers in de zorg ook 
belangrijk is voor de advisering van de Adviesraad en refereerde in eerste instantie aan de 
problematiek rond het banenverlies voor medewerkers en later in het debat werd de inbreng van de 
medewerkers door de wethouder wel wat meer genuanceerd tot informatie over de knelpunten in de  
zorg en het verwoorden van cliëntenervaringen voor cliënten die dat zelf niet zo goed kunnen. Terug 
kijkend, denk ik, dat het essentiële punt voor GroenLinks ontstond op het punt dat de wethouder de 
belangen van medewerkers naar voren bracht waardoor het leek alsof het voorkomen van baanverlies 
een te behartigen belang is voor de Raad Sociale Domein. En het perspectief horen van medewerkers 
is uiteraard niet verkeerd. Als de wethouder het verhaal van de zorg om het baanverlies niet had 
ingebracht was er niets aan de hand geweest, maar door het wel te doen werd voor GroenLinks een 
essentieel punt duidelijk, waarvoor dank. Zo essentieel zelfs dat we er toch een motie aan hebben 
gewijd, die we direct zullen indienen. Van sommige fracties hoorde GroenLinks in de voorbereiding dat 
zij de motie misschien een beetje overbodig vonden, dat vindt GroenLinks uiteraard niet, anders 
stonden we hier niet. Het is wel een hele intentionele motie, GroenLinks denkt dat de waarde van de 
motie misschien pas over een paar jaar duidelijk wordt als de transformatie echt moet plaatsvinden en 
de gemeentelijke en organisatiebelangen om voorrang gaan strijden met cliëntenbelangen en 
inwonersbelangen is het de Adviesraad die het perspectief van de ingezetenen kiest. Zorgorganisaties 
en gemeentelijke organisatie hebben nu eenmaal een ander belang dan zorgvragers. En door als raad  
uit te spreken dat we de Raad voor het Sociale Domein hebben ingericht voor inwoners is volgens ons 
helemaal niet overbodig en kan voor die Raad Sociale Domein in de toekomst juist een steun in de 
rug zijn. De Adviesraad Sociale Domein kan iedereen horen ook medewerkers en organisaties, ook de 
financiële afdeling van een gemeente, ook wijkverpleging en noem maar op en ook onafhankelijke 
cliëntondersteuners, maar in hun uiteindelijke overstijgende advisering is zuiver en alleen het  
cliëntenperspectief leidend. Daar mag wat GroenLinks betreft geen misverstand over bestaan. En dan 
wilde ik nu de motie indienen. En dan lees ik het dictum voor: Spreekt uit dat het de Adviesraad 
Sociaal Domein vrijstaat zich in alle mogelijke perspectieven te verdiepen, maar dat in de 
overstijgende advisering het enig leidend perspectief het cliëntenperspectief is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De motie heet Het cliëntenperspectief is leidend in de advisering van 
de Adviesraad Sociaal Domein en krijgt mee als nummer motie nummer 5 en maakt onderdeel uit van 
de beraadslagingen. En u heeft een interruptie van mevrouw Van den Nieuwenhof van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw 
Koenraad van GroenLinks bij uw inbreng van in de hele behandeling van het sociale domein hebben 
wij regelmatig de woorden vertrouwen, high trust, loslaten uit uw mond mogen optekenen en geen 
bangmakerij is altijd uw tendens geweest. En wat zie ik nu een motie die eigenlijk heel weinig 
vertrouwen uitspreekt in de nieuwe sociale, of in de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Kunt u dat 
misschien, dat contrast een beetje toelichten?  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Nou, een leuke vraag en inderdaad ik kan me 
voorstellen dat ik die, dat vertrouwen wat ik normaal in alle beraadslagingen ook uitspreek dat dat nu 
ook zo is. Het is ook niet zo dat, ik denk, dat de raad voor het Sociaal Domein hun taak niet aan zal 
kunnen. Maar wat ik wel verwacht en dat heb ik ook eigenlijk wel gezegd van dat de druk op die raad 
best groot zou kunnen worden dus in hun advisering  zullen ze soms wel in een belangenspel 
natuurlijk ook verwikkeld raken. En daarom zou ik ook zeggen geef ze dan ook die steun in de rug, dat 
als zij straks een lastig advies moeten geven dat zij zich ook kunnen neerzetten als van ja wij spreken 
voor die ingezetenen. Dat maakt het eigenlijk makkelijker voor de Raad Sociaal Domein. En ja en de 
sfeer van wantrouwen vind ik niet in deze motie zitten, maar goed als u die wel ziet ja dan is dat 
jammer. Maar dat is zeker niet de bedoeling. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, wantrouwen wil ik het niet noemen, ik zie een gebrek aan 
vertrouwen waar u anders zo’n voorstander van bent in het sociaal domein. Ik vind ook dat deze motie 
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dat u daarmee uitspreekt toch dat de nieuwe  raad niet zelfstandig in staat is om de beoordelen waar 
ze voor zijn. Ook de koppeling met de cliënten die wettelijke taak die ze hebben, het staat, het spreekt 
elkaar ook een beetje tegen vind ik, die constateringen en de uiteindelijke opdracht. Maar dit is mijn 
opmerking het is geen vraag. 
 
De VOORZITTER: Gaat u door. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ik ben klaar. 
 
De VOORZITTER: U bent klaar? Prima. Het is nog steeds zo dat…. dan gaan wij door met wethouder 
Polderman in zijn eerste termijn.  Ga uw gang. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, dank u voorzitter. Ja, naar mijn idee hebben we een prima debat gehad in 
de Commissie wat de raad voor het Sociaal Domein moet gaan doen. Er is natuurlijk enorm veel in 
beweging op dit terrein, de extra taken die naar de gemeente komen die zijn ook best wel groot, dus 
het is denk ik goed dat we deze slag maken. Ik twijfel eigenlijk ook absoluut niet. Nog eventjes voordat 
ik op de motie in ga even de mededeling die u waarschijnlijk ook gezien hebt dat inmiddels de 
sollicitatiecommissie bevallen is van een voorzitter en een hele complete nieuwe raad, u hebt dat 
gezien. Als ik gezien de samenstelling daarvan dan heb ik daar inderdaad alle vertrouwen in, dus ik 
denk dat die raad kan. We hebben ook de regeling aan hun meegegeven, dus ik heb daar alle 
vertrouwen in dat we deze raad het vertrouwen moeten geven dat ze met hun taken die zij best groot 
zijn. En ik denk op zich de verwachting is ook torenhoog dus ze krijgen het in die zin best wel moeilijk 
om aan de verwachtingen te voldoen, want je moet het ook weer niet op gaan tuigen. Maar dat ze 
toch aan die verwachtingen zullen gaan voldoen ook gezien de samenstelling en de manier waarop 
dat tot stand is gekomen heb ik daar alle vertrouwen in.  En ik wil ook namens u allen hoop ik nog 
eens een keer de sollicitatiecommissie bedanken voor al het werk. Ik ben daar buitengewoon blij om 
dat wil ik hier op deze plek nog even van de gelegenheid gebruik maken. Dan, voorzitter, over de 
motie ik twijfel niet aan de intentie van de indieners van de motie, want ik denk op zich dat ze er de 
beste bedoeling mee hebben, maar ik meen toch te moeten opmerken dat ze naar mijn idee zich 
vergissen. Als ik het  dictum lees dat in het overstijgende adviseringen het enig leidend perspectief is 
het cliëntenperspectief is, dan denk ik dat je ontkent de slag die we nu juist aan het maken zijn. Als er 
zich een burger bij het loket van de gemeente meldt voor ondersteuning dan is juist de hele bedoeling 
van de kanteling dat we die zien in zijn hele systeem waarin die in zit. Ik denk bijvoorbeeld aan zijn 
familie, aan de mantelzorger dat zijn allemaal dingen die we juist mee moeten nemen. En uw 
ongerustheid dat we het perspectief van de cliënt eventueel uit het oog zouden verliezen treft volgens 
mij geen grond, want juist in de wet staat dat met name de ingezetenen betrokken moet worden en 
met name de cliënt, dat staat zo in de wet, dat staat zo in onze verordening, dat staat ook in de 
regeling. Dus die moet zeker meegenomen worden. Maar u maakt ervan het enig leidend en dat is 
denk ik gewoon, net precies gaat dat een slag te ver. Natuurlijk heeft de wetgever bedoeld van zorg 
ervoor dat de cliënt meedoet, dat hebben we vertaald in onze verordening, dat hebben we vertaald in 
de regeling dus dat is naar mijn idee voldoende en dan is het voor de rest aan de Adviesraad om dat 
in te vullen. En ik denk dat we die dat vertrouwen zullen moeten geven dat die dat zullen doen, maar 
ze moeten in gedachten nemen juist de hele kanteling waar we mee bezig zijn in deze omslag in de 
zorg dat we de cliënt veel meer in zijn systeem zetten. Dat is denk ik de essentie van waar wij nu mee 
bezig zijn, dus ik moet deze motie toch ontraden, want ik denk dat dat eigenlijk, je kunt zeggen hij is 
overbodig maar ik vind hem ook niet echt goed want hij zet precies de essentie van de hele beweging 
zet hij eigenlijk niet voldoende in het juiste licht. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Dan gaan wij over naar de tweede termijn mits daar 
behoefte aan is. Ik heb vier optanten voor de tweede termijn, beginnen met de VLP de heer Van 
Gestel. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ja.  De ernst van de motie is zojuist door de indienster 
aangescherpt, onderstreept. En dat gebiedt mij dan om een volle tweede termijn hierop te nemen, 
voorzitter. En de indienster heeft hem inderdaad van te voren kenbaar gemaakt, maar wij hebben 
daarop niet gereageerd, want wij hebben daar heel goed over na moeten denken. En als u leest onder 
de overwegingen dan staat er eigenlijk dat er overwogen wordt binnen het sociale domein diverse 
belangen en perspectieven spelen die allemaal verdiend, gehoord en vertegenwoordigd te worden om 
vervolgens uit te spreken dat dit eigenlijk maar slechts een vrijheid is om mogelijke perspectieven te 
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hebben en daaruit te verdiepen. Ja maar, dat vinden wij niet gehoord en vertegenwoordigd. Uw motie 
spreekt zich daarom op elkaar tegen. Op het moment dat u uitspreekt dat een Adviesraad in volle 
omvang zich mag vertegenwoordigen, dan moet u dat niet in de overwegingen opnemen. Als u vindt 
dat ze wel mogen vertegenwoordigen dan klopt uw strekking niet dat er maar enig leidend perspectief 
is, wij kunnen samen met elkaar in deze gemeenteraad zitten maar uw perspectief is vanuit uw 
standpunten vanuit GroenLinks en ons perspectief is die vanuit de standpunten van de VLP. Maar wij 
zijn hier wel voor één overstijgend belang, het belang van Roosendaal binnen onze perspectieven. 
Dat is nou eenmaal de samenstelling van deze Commissie. En wat ons  betreft, voorzitter, we hebben 
ook gelezen wie er in de Commissie zitten, uitstekende kandidaten helemaal niets mis mee. Maar ja, 
wij zouden niet weten waarom wij nou deze motie dus moeten ondersteunen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel u heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de 
VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank wel, voorzitter. Ik, ik vind het best een ingewikkelde motie maar 
gelukkig ben ik de woordvoerder niet, dat helpt. Maar ik vroeg me af als, als er staat nu de, dat de 
overstijgende  advisering het enige leidende perspectief, puntje, puntje. Als dat woordje “enig” daar 
niet in zou hebben gestaan zou het dat voor u makkelijker maken om het te steunen. Voor mij wel 
denk ik namelijk maar. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ook ik ben de indiener niet. Ja dat zou hem wel kunnen zijn maar ik denk dat 
zelfs het woordje overstijgend niet nodig is. Als de rol van die raad is advisering in het kader van die 
drie decentralisaties, dus van het sociaal domein dan lijkt het me niet nodig dat er één overstijgende 
advisering nodig is, want er is maar één belang en dat  is volgens mij het belang van dat sociale 
domein en zij adviseren daarover het college, prima. Wij als raad kunnen daar ook nog ons eigen 
standpunt van onze eigen visie op innemen en dat kan ook stroken met het advies van natuurlijk zo’n 
Adviescommissie. Daarvoor is het een Adviescommissie en geen besluitvormend orgaan en wij wel en 
dat voorzitter leidt er bij ons toe dat we deze motie eigenlijk niet gaan ondersteunen al snappen we 
wel de zorgen die er zijn, snappen we wel maar had hem anders verwoord denk ik dan hadden we 
daar misschien wel iets in mee kunnen bewegen maar op deze manier gaan we in een soort zandbak 
terechtkomen en daar helpen we die Commissie in ieder geval niet op weg en dat was wel het doel, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel.  Dan ga ik naar de tweede, dat is mevrouw Van 
den Nieuwenhof van het CDA. O, meneer Schijvenaars even een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een hele korte vraag voor de VLP.  Vindt de VLP het dan wel gewenst dat 
bijvoorbeeld het vakbondsperspectief zwaar meegenomen gaat worden. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dat is dus ter beoordeling van de Commissie in gezamenlijkheid of dat 
belang  zwaarwegender is dan het andere belang dat op tafel komt. Ik denk dat iedereen vanuit zijn, 
vanuit dat sociaal domein met elkaar in alle vrijheid met elkaar moet kunnen praten of hun beleving of 
dat over de zaken die voorliggen binnen dat sociaal domein. Dus op het moment dat de vakbond 
inbreng heeft en die wordt door niemand ondersteund, dan zal dat ook niet deel uitmaken van het 
advies. Het kan ook zijn dat de voorzitter zegt nou ik stipuleer het wel even naar het college dat er 
vanuit de vakbondshoek dit en dit wel naar voren is gebracht. Daar kan het college zich wel 
rekenschap van geven dat dat wel speelt of dat dat wel is maar niet gedragen wordt. Ja, ik vind dat 
een soort consensus Poldermodel waarvan ik zeg nou voer hem dan maar weer in. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  En vindt u dan en hoe verhoudt het zich dat dan met datgene wat wettelijk 
is vastgelegd met betrekking tot het functioneren van die Adviesraad. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 25 maart 2015     pagina 38 

De heer VAN GESTEL: Ik denk dat je het niet allemaal zo moet kaderen, laat die mensen nou gewoon 
eens aan de slag gaan, laat die mensen gewoon eens met elkaar in gesprek gaan en laat die mensen 
gewoon eens met advisering komen. En laten wij op de zijlijn meekijken via dat, de werkgroep of de 
Audit, Sociale Auditcommissie, we hebben voor alles een Commissie voorzitter,  dus ik raak de namen 
wel eens kwijt, die Sociale Auditcommissie want die Sociale Auditcommissie kan misschien ook wel 
kijken aan de zijlijn gaat het inderdaad goed is het cliëntenbelang ook het belang wat als enige 
gediend wordt is dat ook overstijgend. De wethouder zit daar ook bij en ik vertrouw deze wethouder er 
heus wel op dat hij het cliëntenbelang hoog in het vaandel heeft staan. Hij roept hier iets over 
kanteling, maar goed prima maar ik denk dat deze wethouder als geen ander vanuit zijn rol hier 
belang bij heeft dat dit wel goed gaat en dat het niet op een zijspoor terecht komt, voorzitter. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als laatste, voorzitter. Vindt de VLP dat we ons aan de regels moeten 
houden? 
 
De heer VAN GESTEL: Altijd, voorzitter, we moeten ons altijd aan de regels houden. Maar  meneer 
Schijvenaars datzelfde geldt voor u, u wilt zich ook aan de regels houden maar als we samen nou 
eens gewoon afspreken, want daar bent u voor en daar ben ik ook voor iets minder regels, als we 
samen afspreken dat we gewoon met het boerenverstand en met ieders belang en interest gewoon 
eens een keer het vertrouwen wegleggen in zo’n nieuwe Commissie en kijken hoe dat gaat. Zullen we 
dat eens doen? U bent voorstander van vergaderen zonder regels, dus laten we dat aan hun ook 
gewoon meegeven. Is goed hè voorzitter, ja. Hij knikt, dat is goed voorzitter. Ja.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Dan ga ik nu wel naar mevrouw Van den 
Nieuwenhof van het CDA. Ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Het zal geen verrassing zijn voor  
GroenLinks als ik nu ga zeggen dat wij deze motie niet zullen steunen. We vinden hem namelijk 
overbodig gezien de formulering. Het cliëntenperspectief zit al gewoon in de wettelijke opdracht en we 
vinden het niet nodig om de, deze nieuwe Commissie met deze motie op te zadelen. Die wij toch ook 
een beetje als een uitvloeisel zien van een discussie die gevoerd is in de Commissie Bestuur. Wij 
vinden hem overbodig, we zullen hem niet steunen. Er spreekt ook gewoon weinig vertrouwen uit in 
het functioneren van de Raad en ze moeten nog beginnen. Dan pleit ik ook meer voor wat de heer 
Van Gestel zegt nou laat ze maar beginnen, laten we toekijken aan de zijlijn, laat ze leren. Ook 
daarvan was mevrouw Koenraad altijd een voorstander, leren van wat er komt en vertrouwen en 
loslaten. Deze keer zijn wij op deze lijn.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Derde is mevrouw De Beer van de 
Roosendaalse Lijst. Ga uw gang.  
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Ja, de discussie in de Commissie spitste zich echt toe op 
de wettelijke taak van de cliëntenparticipatie. En de Roosendaalse Lijst is dat, is bekend is natuurlijk 
een wettelijke taak die we dus door de raad uit moeten laten voeren, maar de Roosendaalse Lijst vindt 
het ook wel van belang dat er breed informatie ingewonnen kan worden door de raad, dus dat is ook 
een klein beetje het vertrouwen wat we de raad moeten geven. En ik denk dat je er dan ook niet aan 
ontkomt om ook degene die het werk uitvoeren op de vloer te horen ik denk dat dat vanzelfsprekend 
gebeurt als je dus inwoners daarop bevraagt. De wethouder noemde zelf ook familie en 
mantelzorgers. Wij willen echter geen werknemers verhaal daarin, daar zijn wij wel duidelijk in dat er in 
ieder geval, dat is waarschijnlijk een ander gremium,  maar dat er heel breed geïnformeerd moet 
worden daar zijn wij wel voor. Wij hebben ook wel vertrouwen in de mensen die op de lijst staan, 
hoewel wij ze niet allemaal kennen die er zitting gaan nemen in de Adviesraad en wij vinden het 
eigenlijk wel jammer dat we toch niet iets meer weten nu van de  deskundigheid die ingebracht wordt 
en de overwegingen die er aan ten grondslag hebben gelegen. Wij zullen dan ook de motie niet 
steunen, omdat wij denken dat er inderdaad breder geïnformeerd kan worden om een goed advies te 
geven. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, denk ik een interruptie? Ja, de heer Van den Beemt een 
interruptie. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de Roosendaalse Lijst ook bevestigt 
ook de, de twijfel die wij ook hadden in overstijgende advisering enig leidend perspectief, maar bent u 
ook niet met ons eens dan dat als het wat minder dwingend geformuleerd zou zijn maar dat in de 
advisering het leidend perspectief het cliëntenperspectief is dat je dan inderdaad wel gewoon de 
ruimte geeft voor het horen van alle betrokken partijen en dat je natuurlijk ook andere perspectieven 
meeneemt maar leidende perspectief. Dat betekent dan vanzelf dat er meerdere zijn dan kun je niet 
meer zonder andere perspectieven werken dat daarmee juist de kracht van de adviesraad zelf zou 
versterken. Ik hoor hier wel steeds spreken over vertrouwen geven, maar volgens mij is het juist fijn 
als Adviesraad als je versterkt wordt als je de wind in de rug krijgt van de raad. En ik heb het gevoel 
dat de Roosendaalse Lijst met een kleine aanpassing in de tekst hartstikke goed uit de voeten zou 
kunnen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Wat ik al gezegd heb dat we breed geïnformeerd willen worden, dus ook de 
werkers in het veld dat, dat denk ik dat je daar niet aan ontkomt maar het moet niet zo zijn ik denk dat 
dat een beetje door de wethouder zelf veroorzaakt is van dat dat de werkers dus dat dat belang mee 
zou mogen wegen dat vinden wij dat dat eigenlijk niet zou moeten.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat is maar, maar wat korter precies wat ik bedoel te 
zeggen. Je moet juist ook kijken naar werknemers, je moet er naar kijken je moet luisteren naar want 
zij werken daar. Ja en of er nou niet een uitglijder was toen in de Commissie dat weet ik eerlijk gezegd 
allemaal niet, maar dat heeft wel voor verwarring veroorzaakt, wat verwarring veroorzaakt. Maar als je 
dus wat subtieler formuleert dan proef ik hier toch een brede instemming voor de Roosendaalse Lijst 
bij opkomen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, zoals jullie weten zit ik hier niet alleen, dus ik kan dat direct middels een 
schorsing misschien een aanpassing maken dat we dat nog even overwegen, maar vooralsnog staan 
wij er zo in dat wij deze motie zoals hij er nu voorligt in ieder geval niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw De Beer. Nog een interruptie van de heer Schijvenaars van 
de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ook een kleine poging want ik was aan het luisteren naar de 
termijn van mijn gewaardeerde collega van de Roosendaalse Lijst en ik dacht nou wat ze zegt 
betekent gewoon ze is het eens met het dictum dus die gaan dat steunen. En dan, want u zei het 
letterlijk in uw termijn van het werk is perspectief en mag niet bepalend zijn enzovoorts wel naar kijken 
en niet bepalend, dat staat precies in het dictum en dan komt u vervolgens in uw vervolg termijn gaat 
u dan spreken over een aantal constateringen en overwegingen, nou goed daar kunnen we dan wat 
van vinden met elkaar. Maar de motie gaat natuurlijk in essentie over het dictum. Kunt u me nou eens 
even heel specifiek uitleggen wat er nou zo fout is aan dit dictum, want het is volgens mij één op één 
met uw eigen betoog. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Ik heb sterk de indruk dat de GroenLinks zoals zij dat ook verwoord hebben in de 
Commissie zeker geen inbreng wensen, of geen informatie wensen van de mensen op de werkvloer. 
En daar zijn wij het niet mee eens, wij vinden dat deze mensen gewoon gehoord moeten worden maar 
dat de Commissie het vertrouwen moeten geven dat zij in hun overstijgende adviesgeving, dus het 
cliëntenperspectief, want dat is ook wat we wettelijk moeten regelen, als leidend zullen nemen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik zit echt ontzettend aandachtig te luisteren tegelijkertijd zit ik te 
multitasken, zit ik ook te lezen wat er in het dictum staat en daar staat gewoon in dat uiteindelijk het 
enige leidende perspectief het cliëntperspectief is. U zegt dat zelf dus u bent het daarmee eens. 
Vervolgens zegt u van er moet natuurlijk wel wat breder worden gekeken naar andere mogelijkheden. 
Nou er staat in het dictum staat vrij zich in alle mogelijke perspectieven te verdiepen, precies wat u 
bedoelt en dat zijn de twee elementen van het dictum. Dus u zegt nu in uw interruptie zegt u gewoon 
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ik ben het eens met het dictum en vervolgens zegt u van ik ga het toch niet steunen. Dat vind ik een 
beetje raar. 
 
De VOORZITTER: Mag ik een voorstel doen voordat we deze oefening tekstverklaring verder gaan 
afmaken. Is misschien een hele korte schorsing, echt kort? Nee? Oké, ik wilde u daar de helpende 
hand reiken maar dan is het woord aan mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Nee, ik wil dan nog één keer duidelijk maken en dat gaat eigenlijk over hetgeen 
door GroenLinks betoogt is in de Commissie dat zij de mening of de informatie die opgehaald wordt, 
want dat staat dus de raad vrij, inwoners mogen geïnformeerd worden dus kennis, ervaringen 
inwinnen dat dat eigenlijk niet zou kunnen bij de werkers op de werkvloer. Zo hebben wij het begrepen 
en wij vinden dat dus wel noodzakelijk om tot een goed advies te komen. Maar niet dat wij tussen als, 
tussen arbeidsvoorwaarden gaan zitten bij werkers op de werkvloer en de instellingen of de 
organisaties. Dat is ons dilemma. 
 
De VOORZITTERL: Dank u wel, mevrouw De Beer. En dan de laatste mij bekende tweede termijn van 
de VVD de heer Matthijssen. Ga uw gang. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Sorry, dat ik wat fel reageerde op uw verzoek om 
schorsing maar ik had graag alle argumenten gehoord voordat we überhaupt nog een schorsing 
zouden beginnen als het nodig mocht zijn. Voorzitter, Wmo heel simpel van hulpvraag naar passende  
ondersteuning zodat de inwoner weer veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de 
samenleving. Komt letterlijk van Rijksoverheid.nl. En die inwoners dat is gewoon een cliënt en van 
daaruit komt het cliëntenperspectief, tenminste zo ziet de Roosendaalse VVD dat. Deze motie het is al 
door de heer Van den Beemt al in de interruptie gezegd dat overstijgende advisering het enig leidend 
perspectief was, als we dat wat af kunnen zwakken dan het is een uitspraak, is dat wat ons betreft een  
prima uitspraak die we kunnen doen. Wat betreft de Roosendaalse Lijst geeft ook aan dat we die info 
van die werkers op de vloer die hebben we inderdaad gewoon nodig. Een Adviesraad moet breed 
informatie verzamelen om met een goed advies te komen. Ik was in de Commissie niet aanwezig zelf 
ik heb het nog wel even teruggekeken. Ik snap wel de verwarring en ik denk dat wij het iets anders 
zien. Wij willen in elk geval ook net als de Roosendaalse Lijst dat het werk de banen van de 
zorgmedewerkers dat moet geen issue zijn in de advisering want het gaat om die cliënt om de inwoner 
van Roosendaal. Dus wat dat betreft wij verwachten dat er een kleine aanpassing komt. Dan neigen 
wij naar steun wat u zult zien bij de stemming. Maar, voorzitter, tot slot de Adviesraad die moet wel 
adviseren en geen vakbond zijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Matthijssen. Even kijken wie er… Mevrouw De Beer?  
 
Mevrouw DE BEER: Even een kleine schorsing kan dat voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Is drie minuten voldoende? 
 
Mevrouw DE BEER: Ojee. 
 
De VOORZITTER: Drie minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor drie minuten. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw OUDHOF? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, zou dat niet kunnen na de reactie van de wethouder? Dat lijkt me 
veel zinniger. 
 
De VOORZITTER: Ja. De schorsing loopt al, mevrouw Oudhof. Dus. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op. 
 
De VOORZITTER: Volgens mij zijn de drie minuten voorbij en ik zie de aanvrager ook instemmend 
knikken, dus wat mij betreft is de schorsing opgeheven en gaan wij door met de beraadslagingen. En 
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als de wethouder zijn termijn kan pakken dan kunnen we daarna tot stemming overgaan. Wethouder 
Polderman. Mag ik wat rust in de zaal alstublieft. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik dank de raad voor hun inbreng in tweede termijn 
en op zich heb ik u beraadslagingen gehoord. Ik kon me het beste vinden moet ik zeggen in de… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, mag ik even onderbreken? Want we hebben nog, ik heb nog 
geen tweede termijn gehad en die wil ik wel graag hebben voor de wethouder als het even kan. 
 
De heer POLDERMAN: Dat lijkt me logisch ja. 
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me helemaal logisch ja. Ik heb, ja ik heb een paar keer de zaal 
rondgekeken maar ik heb geen vinger gezien voor een tweede termijn, maar u mag een tweede 
termijn pakken. Hoe gaan we dat oplossen, u gaat weer even zitten? 
 
De heer POLDERMAN: Ja, ik ga nederig weer zitten. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, de verwarring is compleet zullen we dan maar zeggen. Dat is best een 
ingewikkelde discussie aan het worden natuurlijk. De discussie of het debat in de Commissie was 
anders dan wat uiteindelijk in de motie is terechtgekomen, dus daar moet ik de Roosendaalse Lijst wel 
in gelijk geven dat dat debat haakte heel erg op een tegenstelling over die medewerkers en u zegt ook 
van het is een uitvloeisel van de Commissie. Ja, uiteraard is de motie een uitvloeisel van de 
Commissie maar intussen is er wel een heel andere, een andere, een andere onderlegger gekomen 
want dat perspectief wat u zegt van die informatie verzamelen dat is er wel degelijk in gekomen. Dus 
zeg maar het niet horen van medewerkers wat in het debat nog inderdaad door mij ook wel echt 
genoemd is, dat moet ik toegeven daar ben ik de dag daarna al ernstig van teruggekomen want dat 
kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat de raad zijn licht niet op mag steken. Dan vind ik het wel 
belangrijk om te zeggen dat juist het voorbeeld van de VLP waar ze mee komen dat, de VLP zegt dat 
zo van ja als die Raad Sociale Domein kiest dat het medewerkersbelang op dat moment leidend moet 
zijn moeten zij dat zelf weten. Dat is nou wel precies waarom deze motie er is, want er is maar één 
kans om een perspectief van ingezetenen goed te laten prevaleren boven andere perspectieven. En 
dat is… 
 
De VOORZITTER: Interruptie van… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Juist de reden van deze motie. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Eén, voorzitter, het één sluit het ander niet uit op het moment dat de cliënt 
gediend wordt op, in die casuïstiek omdat het personeelsbelang op dat moment naar voren gebracht 
wordt, zou zomaar kunnen, dan is dat de dynamiek van die adviseringen van die vergadering. 
 
De VOORZITTER: Heeft u een vraag? 
 
De heer VAN GESTEL: Dan kom ik bij mijn punt 2, het gaat om advisering en niet om besluitvorming 
dus het advies is  aan het college gegeven, maar als de wethouder zegt ja maar dit advies vind ik 
eigenlijk niet dat het cliëntbelang hoger staat of ik denk dat het niet gediend is het cliëntenbelang dan 
kan hij terug naar de raad en dan hij daar eens over bevragen. Dan kan hij daar zijn werk eens in 
doen en dan kunnen wij aan de zijlijn natuurlijk nog steeds meekijken en als wij allemaal oordelen dat 
de Commissie zou falen dan staan we hier graag terug om met elkaar een debat te voeren over hoe 
moeten we de Commissie nou toch gaan veranderen. Maar ik zou ze eerst de kans willen geven. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Gestel heeft u een vraag voor mevrouw Koenraad? 
 
De heer VAN GESTEL: Ik zou ze eerst de kans willen geven. Het lijkt wel of ik een vraag heb voor 
mevrouw Koenraad. Maar mevrouw Koenraad had een vraag voor de VLP en die heb ik dus 
beantwoord. 
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, het is natuurlijk zo dat wat u zegt van de raad adviseert maar stel je voor 
dat ze steeds vanuit een perspectief adviseren wat zeg maar nou net niet de bedoeling is van zo’n 
Raad Sociaal Domein ja dan hebben we eigenlijk niks aan die raad. En het is ook niet zo dat ik de 
raad niet vertrouw in hun overstijgend vermogen want dat is absoluut niet aan de orde dus de bijdrage 
van mevrouw Van den Nieuwenhof, ja oké zij mag dat vinden maar dat is zeker niet de sfeer waarin 
wij gedacht hebben. Over die perspectieven, de bijdrage, of de eerste termijn van de wethouder over 
de cliënt in zijn systeem. Ja, de verordening zegt natuurlijk gewoon ingezetenen, dus om te zeggen 
van dat wij met deze motie een soort de cliënt naar boven willen halen in, in, in z’n dat is, dat is 
gewoon ook, dat klopt gewoon niet want de cliënt moet je ook zien in z’n systeem. En we hebben ook 
in de eerste termijn ook herhaaldelijk aangegeven dat het gaat om inwoners en ingezetenen. Een, in 
een cliënt ,er is een vraag, anders komt iemand niet een Wmo-aanvraag doen of een 
jeugdzorgaanvraag doen. Ik bedoel iemand die geen vraag heeft komt geen vraag stellen, zo simpel is 
het. Dus op het moment dat mensen een vraag stellen aan een Wmo-loket of bij de jeugdzorg dan is 
er sprake van een zorgvraag en dat is de bedoeling. Die perspectieven die zijn natuurlijk ook binnen 
die doelgroepen al heel wijd verspreid. Het perspectief van iemand vanuit ouderenzorg is al totaal 
anders dan het perspectief van iemand vanuit VG dus raad die zal het al best lastig krijgen om al die 
perspectieven naast elkaar af te wegen en daarvoor hebben ze natuurlijk die, die achterbanoverleg 
ook wel, wat essentieel is eigenlijk van zo’n raad kan overal informatie inwinnen en kan overal alle 
perspectieven ophalen in z’n uiteindelijke advisering is er maar één kans om dat perspectief van die 
cliënt en zijn netwerk voor het voetlicht te krijgen en dat is de intentie van deze motie. En om zeg maar 
wat mensen gerust te stellen zou ik het woord enig leidend perspectief daar best uit willen halen, als 
mensen in die raad perspectieven hebben afgetast en ze kunnen daarna vanuit overstijgend denken 
het, het perspectief pakken van de cliënt en z’n netwerk. Dan hoeft dat woord enig daar niet per se in 
dus ik zou dat woord er uit willen halen. Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Dan lees ik het dictum nog even voor even voor alle duidelijkheid. Dat het de 
Adviesraad Sociaal Domein vrijstaat zich in alle mogelijke perspectieven te verdiepen, maar dat het in 
de overstijgende advisering het leidend perspectief het cliëntenperspectief is. Is dat wat u wilt dat het 
dictum is mevrouw Koenraad? Ja. Dan is dat bij deze het dictum u dient daar bij stemming rekening 
mee te houden. Dan ga ik nu wel naar de wethouder. Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, nogmaals dan dank ik nogmaals de raad voor hun inbreng en 
tweede termijn en dan inclusief mevrouw Koenraad als indiener ook van deze motie. Ja, u hebt het 
dictum dan iets gewijzigd met het schrappen van het woordje “enig” want dat was toch wel een 
cruciaal woord, want dat is precies de reden waarom ik zei dan is dat dus gewoon eigenlijk in strijd 
met wat ook in de wet staat. In de wet staat ik lees het u voor artikel 2.3 van de Wmo: In de 
verordening wordt bepaald, de verordening die wij moeten maken, in de verordening wordt bepaald  
op welke wijze ingezetenen waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers worden 
betrokken bij de uitvoering van de wet. Wij hebben dat in de, onze verordening ook zo vertaald. Wij 
hebben dat zelfs in onze regeling ook zo vertaald, dus dat is allemaal wettelijk gewoon geregeld en als 
je dus zegt in jou motie dat het het enig leidend perspectief moet in cliëntenperspectief dan is dat, dat 
is gewoon ja dan is dat eigenlijk ga je tekort doen aan het feit dat we moeten zeggen de ingezetene 
moet worden betrokken waaronder in ieder geval de cliënten. De ingezetenen in bredere zin. Dus 
maar u schrapt dat woordje enig, nou dat vind ik dan in ieder geval al een verduidelijking. Maar 
daarmee is naar mijn idee de motie dus overbodig geworden, want eigenlijk doen we dan al precies 
wat in de wet staat. En overbodige moties ja u mag ze aannemen maar het lijkt mij dat niet verstandig, 
dus dan zou ik zeggen…  
 
De VOORZITTER: Interruptie van mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, het perspectief zet GroenLinks dus af tegen andere 
perspectieven niet binnen cliënten, mantelzorgers, netwerk, maar het perspectief van cliënten 
tegenover het perspectief van organisaties zoals de gemeente bijvoorbeeld ook een organisatie is. En 
ik denk dat een goede vraag op dit moment is, kunt u zich voorstellen dat de druk op zo’n raad best 
heel groot gaat worden ook vanuit organisaties en ook vanuit gemeentelijke organisaties en dat het 
dan best handig kan zijn om zo’n motie in je rug te hebben van wij zijn er wel voor cliënten en hun 
netwerk en niet  voor de gemeentelijke organisatie en ook niet voor de andere organisaties. Dat is de 
bedoeling van dit dictum.  
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De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, maar dat is de opdracht waarom wij überhaupt zo’n Adviesraad moeten 
instellen, dat staat, dat lees ik u net voor. Wij zijn verplicht om in de verordening te regelen dat de 
betrokkenen de ingezetenen worden betrokken bij, bij het werk wat wij als gemeente moeten doen. 
Dus dat is gewoon ja het wordt een beetje een semantische discussie maar nogmaals, ik denk, wat wij 
hebben gedaan zowel naar de letter van de wet als naar de geest van de wet is gewoon vertaald in 
onze regeling, dus als u dat nog een keer zegt van wij moeten de wet gaan uitvoeren, ja als we dat 
soort moties moeten gaan doen. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dan moet ik eigenlijk herhalen wat ik in de eerste termijn heb 
gezegd. Als u geen toelichting gegeven had bij deze raadsmededeling was er niets aan de hand 
geweest. Daar is het hele feest om begonnen, dus als u zegt van het staat er allemaal in en het is 
allemaal zoals het moet, had niks gezegd hadden we het gewoon kunnen aannemen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Nou, nou, ja voorzitter, het is precies zoals net gewisseld is met u wij moeten 
gewoon de Adviesraad moet gewoon in dat netwerk zitten het is een spil in een netwerk van expertise 
ze moeten gewoon overal de informatie ophalen, zowel bij de cliënt in eerste instantie, dan gelijk moet 
worden gehoord ook bij de mantelzorgers, bij de familie maar ook bij de werkers op de vloer die die 
zorg moeten verlenen. Alleen dan als ze breed zich oriënteren dan kunnen zijn goed functioneren dat 
is wat ik bedoeld heb te zeggen. En voor de rest heb ik bedoeld te zeggen in de Commissie, dat er op 
dit moment veel aan de hand is in de zorg dus dat is best wel een belangrijk onderwerp is wat 
inderdaad grote druk legt u zegt dat zelf dat ben ik met u eens er ligt nogal wat op hun bordje. Maar 
voor de rest ja wat u… 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van den Beemt. 
 
De heer POLDERMAN: In deze motie zegt, nogmaals het lijkt mij een overbodige motie, maar u het is 
aan u raad om die al of niet aan te nemen. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje verbaasd over de hele 
discussie of in ieder geval het standpunt van het college hier. Ik vind het een beetje hardnekkig. Kijk 
we hebben eerder vanavond over het spoor gehad die motie was ook hartstikke overbodig. Maar het 
is nou een mooi statement waarmee het college op pad gestuurd wordt. Het college zegt op dat 
moment nou wij zien dat als steun hoe krachtiger hoe beter, maar het is hartstikke overbodig geweest. 
En in dit geval denk ik nou het is een uitspraak van de raad over een klus die de Adviesraad mag 
gaan doen en ja dan gaat het college dan maar zeggen nou ja raad dat moet je niet zeggen tegen de 
Adviesraad want het is niet nodig. Denk nou laat ons nou gewoon dat signaal meegeven, laat ons de 
wind in de rug geven omarm dat als college en zeg goed dat jullie meedenken hiermee kunnen ze 
extra goed aan de bak. Ik begrijp niet waarom al die moeite. 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat de meningen van beide zijdes zowel van het college als van de raad 
meer dan helder zijn en herhaaldelijk is verwoord. Dus wat mij betreft kunnen we de beraadslagingen 
sluiten als een ieder het daarmee eens is. En dan kunnen wij overgaan tot stemmen over de motie. Ik 
kijk nog even rond voor een stemverklaring vooraf. Dat is niet het geval. Dan, ja de griffier die reikt mij 
aan maar dat had ik eigenlijk al gehoord dat het, de stemming gaat dus nu om de aangepaste versie 
dus zonder het woordje enig. Ik heb het dictum daarna nog een keer opgelezen dus daar zijn we het 
allemaal over eens, daar kan geen licht tussen zitten. Dus bij deze wil ik u vragen wie er zijn 
goedkeuring kan geven aan deze motie. Ik kijk rond. Dat is de Nieuwe Democraten, dat is de VVD, dat 
is GroenLinks, dat is D66 en dat is PvdA. Kunt u de vingers nog steeds, nog even in de lucht houden.  
Dus D66, PvdA, GroenLinks, iets langzamer gaan, VVD en Nieuwe Democraten. Dus tegen is 
Roosendaalse Lijst, CDA, VLP, SP. Dan is het verworpen. 
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7b. Raadsmededeling 7O-2015 Asfalteren Zundertseweg 
De VOORZITTER: Dan kijk ik even op de klok maar ik neem aan dat u het met mij eens bent dat we 
dit laatste punt ook na elven nog even af kunnen maken waarmee we dan de hele agenda afgewerkt 
hebben. Dus ik neem aan dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Ik hoor geen moverende bezwaren 
dus ik neem aan dat u het daarmee eens bent. Punt b, 7.b. is raadsmededeling… Mag ik even wat 
rust in de zaal we zijn nog steeds bezig met de vergadering, dank u wel. Raadsmededeling 7O-2015 
asfalteren Zundertseweg. Wie mag ik noteren voor een eerste termijn? Herstel hij is alleen door de 
PvdA geagendeerd dus dan vervallen we in een andere, in een andere methodiek dan is alleen de 
PvdA is gemachtigd om een eerste termijn te pakken en bij deze. Ga uw gang, meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter. Ik zal allereerst beginnen dat de agendering wellicht wat scherper was dan 
bedoeld. We hebben na de Commissie Omgeving immers een memo ontvangen van wethouder 
Schenk daarvoor is in ieder geval geen motie meer nodig op het inhoudelijke onderwerp ten aanzien 
van de Zundertseweg. Toch vonden wij het als Partij van de Arbeid het wel belangrijk om in de raad 
daar toch opmerkingen over te maken, omdat we het van belang vinden dat als we blijkbaar, als 
gemeenteraad achterover hadden geleund en deze raadmededeling hadden gepasseerd dan lag er 
waarschijnlijk in 2016 een halve Zundertseweg. En ja dat dat baart ons wel enige zorgen. Vooral ook 
de manier waarop het is gegaan, we hebben gezien dat de ene wethouder een deal maakt met een 
inwoner die aan het procederen is en vervolgens moet de andere wethouder het oplossen en zien we  
dat na die oplossing weer de bewoner wordt gehoord van bent u het er wel mee eens en we vergeten 
juist die andere bewoners die er alle belang bij hebben dat met de Zundertseweg deugdelijk wordt 
omgegaan. En als we ook de raadsmededeling zien van vorig jaar over het onderhoud openbare 
ruimte wat we overigens niet hebben vastgesteld, maar dat was een raadsmededeling dat was dus 
geen voorstel aan de raad, daarin staat ten aanzien van burgerparticipatie opgenomen dat we samen 
met de inwoners en andere betrokkenen optrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van de geplande 
projecten. Nou, doe dat dan ook. Sluit dan in die zin niet op deze manier een afspraak met één 
inwoner, want dan loont het blijkbaar om een procedure te voeren. Maar als men gaat schuiven in het 
programma zorg dan dat je juist die betrokken inwoners daarbij betrekt en dat signaal hebben wij in 
ieder geval na het bericht van de wethouder ontvangen van de andere bewoners onder meer de 
mevrouw die insprak tijdens de beeldvormende bijeenkomst dat die graag en dat signaal willen dan 
vanavond nog afgeven richting de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is, dat die inwoners graag  
willen betrokken, worden betrokken bij die uitvoering want u heeft in de memo aangegeven wat u nu 
gaat doen en nogmaals die bewoners hebben daar wel hun op- en aanmerkingen over om het  
natuurlijk zo optimaal te  laten verlopen in 2017. Voorzitter, tot slot, het lijkt een beetje op hap-snap 
beleid ten aanzien het programma omdat we een bepaald programma ten aanzien van het onderhoud 
van die wegen hebben vastgesteld. Daar valt in te schuiven. Ik ben vooral benieuwd wanneer dan 
bijvoorbeeld de Burgemeester Schneiderlaan en ik kijk daarvoor naar de VVD naar voren wordt 
gehaald, want blijkbaar kan alles bij dit college als je maar zorgt dat je je laat horen. Voorzitter, dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan kijk ik... Ik heb geen vraag gehoord, ik weet niet of u 
zelf nog iets wil toevoegen. Nee? De wethouder geeft aan dat dat niet nodig is. Dan kijk ik voor 
tweede termijnen. De heer Beesems, Nieuwe Democraten. Ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met te vertellen dat de Nieuwe 
Democraten blij zijn met de uiteindelijke besluitvorming over de knip in ’t Zand, de termijnen om de  
totstandkoming van de woonvoorziening en de aanpak c.q. het asfalteren van de Zundertseweg in zijn 
geheel. Echter de Nieuwe Democraten zien met name ten aanzien van de komst van de 
woonvoorziening dat ingegaan is op een onterecht bezwaar om te komen tot asfaltering van de 
Zundertseweg tussen ’t Zand en de Onyxdijk. Geldt in Roosendaal voortaan dat degene die het hardst 
roept gelijk krijgt. Hier constateren we dat college en de verantwoordelijke wethouder reactief te werk 
gaat, in plaats van proactief. Dat vinden wij een kwalijke zaak. Over de besluitvorming om de 
Zundertseweg in zijn geheel aan te pakken is nog meer te vertellen. Tijdens de behandeling in de 
Commissie is door de wethouder stelling genomen om dit zeker niet te doen, er was geen geld voor. 
Wat schetst onze verbazing dat voorafgaand aan de  behandeling in de raad de mededeling komt dat 
er geld gevonden is. Er werd geweld aangedaan met de basis voor een goede en veilige 
leefomgeving om het niet te doen. Ook hier is reageren in plaats van regeren en vooruitzien volgens 
ons van toepassing. Heeft het college c.q. de wethouder haar knopen geteld nadat duidelijk was 
geworden dat de meerderheid van de raad zou aandringen op het gelijktijdig en in zijn geheel 
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aanpakken, aanpassen, aanpakken van de Zundertseweg. Een motie was immers al aangekondigd. 
Terugkomend op de financiën constateren de Nieuwe Democraten dat het college c.q. de wethouder 
geld heeft verdiend om de Zundertseweg nu in zijn geheel in één keer aan te pakken.  Een besparing 
van naar schatting 50.000 euro is behaald. Hulde. Een investering met een rentepost van 50.000 is 
wellicht al voldoende om inderdaad alle kosten te dekken, te meer omdat de riolering een gesloten 
financiering kent. Omdat dat niet afdoende blijkt te zijn wordt ander onderhoud wordt uitgesteld. Het 
verbaast ons ten zeerste dat dat ten koste zou gaan van het onderhoud op de Doctor 
Schaepmanlaan. Is deze straat, laan niet onlangs open geweest. Is er geen onderhoud gepleegd. Is 
dat ruim binnen de gebudgetteerde bedragen gebleven of is er slecht onderhoud uitgevoerd en moet 
het nu hersteld worden. Wat zullen de bewoners aan deze straat daar niet van zeggen. Maar ja, als je 
hard gaat roepen wordt je blijkbaar het eerst geholpen. Resumerend vinden de Nieuwe Democraten 
het teleurstellend dat dit college c.q. deze wethouder niet vooruit heeft gekeken en reageert in plaats 
van regeert, dat zij pas in actie komt of komen als de raad daarom vraagt… 
 
De VOORZITTER: Meneer Beesems wilt u afronden uw termijn is voorbij. 
 
De heer BEESEMS: Ik was aan het resumeren, dank u wel. Dat een veilige en een prettige 
leefomgeving niet het eerste aandachtspunt is geweest en dat er plotseling geld vrijgemaakt kan 
worden. We hebben in de Commissie nog een vraag gesteld met betrekking tot zijn er nog andere 
plaatsen waar geluidsnormen worden overschreden en zo ja mogen wij daar een lijst van zien. Wij 
zetten vraagtekens bij de weg die gekomen is tot goede besluitvorming over de knip in ’t Zand, de 
woonvoorziening en de Zundertseweg.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, voor uw termijn. Ik kijk nog even naar de wethouder of zij behoefte 
heeft. Dat is… Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u, voorzitter. Aangaande de vragen van de Nieuwe Democraten heb ik… 
 
De VOORZITTER: Mag ik even rust in de zaal, de wethouder is nog aan het woord. Ja. 
 
Mevrouw SCHENK: Een tweetal opmerkingen ten eerste wat ik ook al in de Commissie had 
aangegeven een lijst met geluidsnormen. Wij hebben niet zo’n dergelijke lijst, dat we overal op alle 
plekken hebben geïnventariseerd of daar geluidsnormen worden overschreden. Dat heb ik al eerder 
aangegeven. Wat ik, u geeft aan dat ik een reactief te werk ben gegaan, maar ik vraag me af waar u 
was op woensdag 11 februari, het was toen namelijk raadsvergadering en Partij van de Arbeid had 
ook een vragenhalfuur gesteld. U bent altijd erg terugkijkend en ook de teksten van deze vergadering 
zijn terug te vinden op raad.roosendaal.nl en daar kunt u mijn reactie op terug lezen waarin ik letterlijk 
heb aangegeven toen al nog voordat we een Commissie Omgeving, Commissie Omgeving hadden 
dat ik heb gezegd van nee maar natuurlijk willen wij het werk in één keer naar voren halen. Ik ben ook 
op zoek momenteel hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. En die boodschap heb ik bij de Commissie 
Omgeving herhaald, dus het is maar net wat u wilt horen dan, denk ik. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Er is, er was sprake van een motie maar die is, die heeft 
zich niet gemanifesteerd dus ik ga er van uit dat er nog steeds…Ondanks de geluiden uit de raadszaal 
wil ik gewoon de beraadslaging sluiten  en ja wij hoeven niet tot stemming over te gaan, want er valt  
niets te stemmen. 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dus bij deze sluit ik de vergadering. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.20 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
22 april 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


