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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 52 Vaststelling Bestemmingsplan Kortendijk 
b. Voorstel 53 Wijzigingen regelingen schoolverzuim VSV en OMWB 
c.  Voorstel 54 Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2017 Belastingsamenwerking West-Brabant  
 
4. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 55 Programmabegroting 2018 
 
5. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige motie D66, PvdA, GroenLinks en VLP – Voorgenomen beslissing 
     omgevingsvergunning Biomineralenfabriek. 
 
6. Sluiting  

 

Aanwezig:  

Voorzitter: (plv.) C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst)  

Griffier: (plv.) dhr. R.C.G. Dam Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, 

C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, wethouders.  

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), 

A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP), W. Claessens-Vloedgraven 

(SP), M.J.G. Heessels (SP)  

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

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

Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), A. van 

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

Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers 

(Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP) R. 

Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), A.J. 

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

Yap (PvdA).  

 

Afwezig:  

Mevr. M.C.J. Frijters (VVD). 

De heren: A.A.M. Mol (CDA), J.M.L. Niederer, burgemeester. 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, ik wens u een goedenavond en een ook een goede vergadering 
toe vanavond. Het feit dat u mij hier ziet als vicevoorzitter, ja dat geeft bijna al aan dat de voorzitter 
van de raad zelf verhinderd is. En dat is op een zeer laat tijdstip, is dat bekend geworden. Ongeveer 
een groot uur geleden. Dus voor mij net zo verrassend als voor u. Maar ik weet zeker dat u mij gaat 
helpen om de avond in goede orde door te komen en dat gaat lukken. Voordat ik ook maar begin met 
de vergadering wil ik eerst even de gasten van de raad die plaats hebben genomen inmiddels op de 



 
 

Verslag raadsvergadering 25 oktober 2017     pagina 2 

publieke tribune van harte welkom heten bij deze vergadering. En dat is volgens mijn lijstje even 
kijken, dat is de heer De Waard en dan heb ik twee keer een mevrouw Kempenaars en ook een heer 
Kempenaars, de heer Verbraak en er waren er twee bij maar die moesten helaas afhaken en dat was 
mevrouw Klaver en meneer Klaver die moesten helaas afhaken. En ik zie inderdaad kijken naar ons 
gewaardeerd lid van de PvdA, het was inderdaad familie dus wat dat betreft, maar zij konden helaas 
hier niet bij zijn. Dus hartelijk welkom bij deze raadsvergadering en ja ik hoop dat u ervan mag gaan 
genieten. Dan heb ik qua afmeldingen van u raad de heer Mol van het CDA, mevrouw Frijters van 
VVD, de heer Van Gestel is wat later zo ook mevrouw Van den Nieuwenhof. En de heer Van Heumen 
schuift net aan, dus die mag ik van mijn lijstje strepen. Ik heb verder geen afmeldingen of 
laatmeldingen. Als dat niet juist is dan hoor ik dat nu graag. Het is een beetje onrustig in de zaal, 
dus…Oké dat gezegd hebbende open ik bij deze de vergadering.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Vaststellen van de agenda. Overigens voordat ik begin, ik zie uw vinger meneer 
Raggers. Omdat het een Begrotingsvergadering is waar mogelijkerwijze ook dingen aan de orde 
komen die behoren tot de portefeuille van de voorzitter van de raad, heb ik met de voorzitter van de 
raad de heer Niederer, afgesproken dat als er vragen zijn dat die schriftelijk door hem beantwoord 
zullen worden. En zeer tijdig voor het vervolg in november van dit, van deze avond bij u in uw bezit 
zullen zijn, dus ben gerust u zult daar weinig last van ondervinden. Alleen ja het antwoord krijgt u 
vanavond dus dan nog niet, maar wel zeer kort na deze, zo kort mogelijk na deze avond. Oké, dan het 
vaststellen agenda en dan denk ik dat ik het woord mag geven aan de heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Graag wil ik namens D66, de PvdA, GroenLinks en de 
VLP een spoedeisende motie toevoegen aan de agenda. Ik weet dat het vanavond, wij weten dat het 
vanavond over de Begroting 2018 gaat, edoch niet alles kan wachten volgens ons. En een zeer 
belangrijk onderwerp wat momenteel speelt in Roosendaal is het al dan niet afgeven van een 
vergunning voor de Biomineralenfabriek. D66, PvdA, GroenLinks en de VLP willen graag met de raad 
vooraf mogen meedenken. D66, PvdA en GroenLinks wachten al enige tijd op antwoorden op onze 
schriftelijk gestelde vragen over het mogen meedenken vooraf. Vandaag helaas ook nog geen 
antwoord ontvangen. Naar verluidt wil het college aanstaande dinsdag een besluit nemen over het 
verlenen van de vergunning van de Biomineralenfabriek. Daarom zien wij vanavond als de laatste 
mogelijkheid om een spoedeisende motie in te dienen. Maar we hebben ook nagedacht over een 
interpellatie of extra raadsavond. Daarvoor hebben we  echter mogelijk ook weer die antwoorden 
nodig. Ons concrete verzoek is dan ook of we de motie mogen toedienen, die ik dan eventueel later 
zal toelichten.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Raggers. Ja, zoals u bekend zijn daar omtrent eigenstandige 
moties eigenlijk twee beslispunten enerzijds of u raad het eens is met de spoedeisendheid daarvan en 
dat betekent als u daar “ja” tegen zegt dat wij hem op de agenda plaatsen. En volgens het Reglement 
van Orde zal dat dan aan het eind van de avond zijn. En tweede akkoord is natuurlijk de motie zelf. 
Maar daar komen we dus pas op in later stadium. Eerst moeten we kijken of het deel uit kan maken 
van de orde van de vergadering van vanavond. Dus ik wil eigenlijk graag bij monde van 
handopsteking van u weten of u akkoord kunt gaan met de urgentie van deze motie. Wie is er voor 
met andere woorden dus. Dat is volgens mij unaniem. Ik zie geen, ja dat is unaniem. Dus dat is bij 
deze is dat onderdeel van de agenda en zal dus toegevoegd worden aan het einde van de agenda 
zoals ook vastligt in de orde van deze raad. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, allemaal.  
 
De VOORZITTER: Graag gedaan. Dan gaan wij verder want de vaststelling van de agenda als 
niemand anders nog een op- of aanmerking, of een…? Dat is niet het geval. Dan is die… Herstel, de 
heer Brouwers van de VLP. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat betreft de Begroting. Wij hebben op een 
laat tijdstip hebben wij die beantwoording gekregen op onze vragen van de Begroting. Onze vraag is 
of wij ook nog toelichtende vragen kunnen stellen deze avond.  
 
De VOORZITTER: U kunt dat ook in uw termijn vervatten, natuurlijk. Het is eigenlijk ja niet nodig om 
dat, denk ik, apart te doen.  U kunt dat denk ik prima in uw termijn doen dus en ik verwacht dan ook 
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een antwoord erop. Dus het maakt niet uit waar u het doet. Dus ik wil eigenlijk voorstellen het in uw 
termijn te doen, dank u wel. Dan zal het u niet ontgaan zijn dat er wat meer mensen in deze zaal zijn 
dan normaal. Er worden vanavond filmopnames gemaakt, dus ik zou zeggen doe uw uiterste best om 
het goed eruit te laten zien en verder voor de verdere rest hoeft dat ja ik ga helaas niet over de kleding 
van u raadsleden. Maar dat laat dat u vooral niet tegenhouden in te doen wat u vanavond toch al van 
plan was om te doen. Dan is dat de agenda die vastgesteld is.  
 
3. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 52 Vaststelling Bestemmingsplan Kortendijk 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar punt 3 van de agenda en dat is het punt in de A-categorie en 
dat zijn dus stukken die in de Commissie aangegeven hebben gekregen dat daarover geen verder 
debat noodzakelijk was. En kunnen we dus tot besluitvorming overgaan van deze drie voorstellen. En 
ik begin dan met voorstel 52 en dat geldt voorstel Bestemmingsplan Kortendijk. En voor we tot 
stemming overgaan vraag ik of iemand daarvoor iets wil zeggen? Een stemverklaring? Dat is niet het 
geval. Dan is die bij deze aangenomen.  
 
b. Voorstel 53 Wijzigingen regelingen schoolverzuim VSV en OMWB 
De VOORZITTER: Voorstel 53 Wijzigingen regelingen schoolverzuim VSV en OMWB. Iemand een 
stemverklaring over dit voorstel? Dat is niet het geval. Dan is dit voorstel aangenomen. 
 
c. Voorstel 54 Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2017 Belastingsamenwerking West-Brabant  
De VOORZITTER: Dan het derde en laatste voorstel in de A-categorie tenminste. Zienswijze 1e 
Begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant. Iemand van uw zijde daarvoor een 
stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan is voorstel 54 ook bij deze aangenomen.  
 
4. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 55 Programmabegroting 2018 
De VOORZITTER: Dan  komen wij bij punt 4, zijnde de B-categorie en het zal u niet verbazen dat dat 
slechts een punt is en dat is namelijk de Programmabegroting voor 2018. Daarvoor is een 
vergaderorde, die is daarvoor niet alleen afgesproken maar ook bekend gemaakt. Dus ik ga er even 
vanuit dat dat u allen bekend is. En we hebben daar ook een volgorde van de eerste termijn in 
afgesproken. En als u daar verder geen bezwaar mee heeft, zeker met de agendatoevoeging die ik 
net eerder heb toegestaan, wil ik daar ook zo snel mogelijk mee beginnen. Dus ik wil uitnodigen 
volgens de sprekersvolgorde voor de eerste termijn de heer De Regt neem ik aan van de 
Roosendaalse Lijst. En terwijl de heer De Regt hier naartoe komt is na afronding van de eerste 
termijn, zal het college in de gelegenheid gesteld worden om een reactie te geven, maar dat is ook 
volgens de verwachting. De heer De Regt, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Vandaag behandelen we de Begroting 2018, de laatste uit 
deze bestuursperiode. Een Begroting die er degelijk en actueel uitziet, een sluitende Begroting 
waarmee het nieuwe college verder kan. Een toekomstbestendig fundament zeker als we het 
Meerjarenperspectief zien, met overschotten voor de komende jaren en met een gunstig 
weerstandsvermogen. Dit college heeft de afgelopen vier jaar gewerkt aan een evenwichtig 
Roosendaal. Door verstandige keuzes zijn we goed uit de crisis gekomen en de offers die we in het 
verleden hebben gevraagd zijn alweer deels teruggegeven. Er zijn de voorbije jaren zowel incidenteel 
als structureel vele miljoenen geïnvesteerd in de Roosendaalse samenleving. Op de speerpunten 
leefbaarheid en wonen, binnenstad en het Sociale Domein zijn grote stappen gezet, maar we zijn er 
nog niet. De komende jaren zullen deze klussen voltooid moeten worden. Daarnaast zal ook het 
armoedebeleid en cultuurbeleid een impuls moeten krijgen. Wij zijn benieuwd naar wat er nog moet 
komen op deze onderdelen. Jammer, dat we over deze onderwerpen niets nieuws in deze Begroting 
aantreffen. Zowel cultuur als armoedebeleid staan bij ons hoog in het vaandel. Ik kom daar later nog 
op terug. Wel is er gelukkig veel aandacht voor de top 3 uit het Burgerakkoord: Veiligheid, groen en 
zorg. Extra impulsen moeten ervoor zorgen dat deze beleidsterreinen meer focus krijgen. Rekening 
houdend met de input vanuit onze inwoners. Op Prinsjesdag presenteerde het toenmalige kabinet 
haar Begroting. Hierin zaten weinig schokkende zaken, immers het nieuwe kabinet was in wording en 
het is niet gebruikelijk over het graf heen te regeren. In feite verkeert het huidige college ongeveer in 
dezelfde situatie. Over een aantal maanden treedt een nieuw college aan waarvan de samenstelling 
nu nog onbekend is. Dat er in deze Begroting dan ook geen grote vernieuwende elementen zitten siert 
dit college. Bovendien heeft het college goed geluisterd bij de beschouwingen en bij de samenstelling 
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van de Kadernota. Veel zaken die daar zijn genoemd zitten in deze Begroting. Het zou derhalve ook 
vreemd zijn nu nog met ingrijpende nieuwe voorstellen te komen. Vanuit de Roosendaalse Lijst bezien 
herkennen we veel van onze speerpunten in deze Begroting terug. Aandacht via extra 
investeringsruimte voor sport, ik denk aan velden voor hockey, voetbal, tennis en volleybal. Geld voor 
de veiligheid, voor de harmonieën, voor groen en grijs, Kindervakantiewerken,  duurzaamheid en 
woningbouw en ga zo maar door. Uiteraard hebben we nog volop andere ideeën en staan te trappelen 
om die ook tot uitvoer te brengen. En dat zal vooral in de nieuwe bestuursperiode zijn beslag moeten 
gaan krijgen. Dan toch alvast een klein doorkijkje. Bij het groen en grijs zijn we blij met het 
fietspadenplan zoals wethouder Schenk onlangs presenteerde. Hoe eerder bestaande tegelen 
fietspaden worden aangepakt en worden omgeturnd naar asfalt fietspaden hoe beter. Wel betreuren 
we dat de aanleg van de snelle fietsverbinding tussen Roosendaal en Bergen op Zoom weer 
vertraagd is. Onderhoud aan het fietspad in de Bergse Baan tussen Wouw en Bergen op Zoom wat 
uitgesteld was vanwege de komst daarvan, kan in onze ogen niet langer meer wachten. Wij vragen 
dan ook of de wethouder kans ziet om onderhoud aan dit fietspad verder naar voren te halen en 
hiertoe overwegen we mogelijk een motie. Bij het groen waarderen we het voorstel om oude 
plantvakken aan te pakken. Gelet op het 750-jarig bestaan van Roosendaal zou het fraai zijn om 
plantvakken op prominente locaties te voorzien van rozenstruiken en met wat creativiteit met kleuren 
kan de tekst 750 hierin verwerkt worden. Zou de wethouder dat kunnen realiseren? Inzake Economie 
en Arbeidsmarkt heeft de Roosendaalse Lijst recent een motie gepoogd, met een motie gepoogd 
richting te geven aan denken over werk. In de nieuwe bestuursperiode moet er een visie op de 
arbeidsmarkt komen. De toenemende robotisering en automatisering laat werk verdwijnen aan de 
onderkant en in de Begroting zien we een tegenstrijdigheid op dit punt. Enerzijds lezen we dat wordt 
ingezet op het binnenhalen van high tech en gerobotiseerde logistiek. En anderzijds lezen we dat het 
plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prioriteit heeft. En dit is volgens ons 
moeilijk te rijmen, tenzij we flink gaan investeren in om- en bijscholing. Anders zijn we alleen maar 
bezig met de beschikbare arbeidsplaatsen door arbeidsmigranten te laten invullen en later door 
robots. Graag een reactie hierop van onze wethouder. Wat betreft veiligheid hopen we dat het college 
oog heeft op de situatie rondom de kerncentrale in Doel, hoewel dit niet in onze directe  
beïnvloedingsfeer ligt vragen wij de vinger stevig aan de pols te houden. En er alles aan te doen om 
de veiligheid te garanderen. Korter bij huis en wel de bevoegdheid van deze raad is het tegengaan 
van steeds vaker voorkomende overlast in de stad. Ik denk hierbij aan het stationsgebied, de 
Molenstraat, de Gastelseweg. Graag een reactie van de portefeuillehouder of dit voor hem herkenbaar 
is en wat hij daaraan nog extra gaat doen. In het Sociaal Domein betreurt de Roosendaalse Lijst dat 
de raad nog geen voorstel heeft ontvangen over integraal armoedebeleid, toch al geruime tijd geleden 
toegezegd. Een kanteling van vangnet naar uitweg zal ook een financiële impuls behoeven. Een 
gemiste kans om dit niet in deze Begroting op te nemen. En wat vindt de wethouder daarvan? Inzake 
jongeren die 18 worden en zonder woonadres, opleiding of uitkering zijn vindt de Roosendaalse Lijst 
dat al in het 17e levensjaar actie moet worden ondernomen. Met een stevige bries vanuit de 
jeugdprofessional moeten de wieken van de ambtelijke molen sneller gaan draaien, zodat deze 
18+’ers ook een goede start krijgen. Vindt de wethouder dat ook en wat gaat hij daaraan doen? We 
hopen ook dat er goede afspraken komen voor de buurthuizen en dat er gekeken wordt naar een 
nieuwe manier van financiële ondersteuning. Kan de wethouder de stand van zaken geven van de 
mede door ons ingediende motie daartoe? De Roosendaalse Lijst streeft naar een inclusieve 
samenleving. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt ongeacht culturele achtergrond, 
gender, leeftijd of beperkingen. Een samenleving waarin iedereen zelfstandig woont en onderwijs 
volgt waar iedereen zich welkom voelt, waar iedereen gelijke kansen heeft als werknemer en 
werkgever. Waar openbare gebouwen en openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk zijn. Bewust 
worden hiervan bij overheid, bewoners, bedrijven en vooral ook bij onszelf is een eerste stap. Streeft 
het college ook naar een dergelijke samenleving en hoe wordt die vormgegeven? Voorzitter, ik ga 
afronden. 2018 wordt een jaar met veel veranderingen een jaar met gemeenteraadsverkiezingen, een 
nieuw college een nieuwe raad. Een jaar ook met debatten over vele onderwerpen, een jaar echter 
ook met één gemeenschappelijkheid: Alles voor onze mooie gemeente en haar inwoners. Laten we er 
dan ook naast het betwisten van opvattingen unaniem een mooi feestjaar van maken in het kader van 
750 jaar Roosendaal. Ik denk dat we daar geen motie voor in hoeven te dienen. Tot slot, een 
dankwoord aan de ambtenaren en de griffie voor hun bijdrage in de laatste Begroting van deze 
bestuursperiode. Net zoals bij de vorige drie edities uit deze periode zag er alles weer keurig netjes 
uit, was de presentatieavond goed verzorgd en zijn alle vragen weer keurig netjes en op tijd 
beantwoord. Onze oprechte complimenten hiervoor. Tot zover, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, de heer De Regt. En inderdaad netjes binnen de tijd. Dank u  
daarvoor. Dan gaan wij naar de tweede partij en dat is het CDA. En ik neem aan de heer Van 
Ginderen zal de eerste termijn hiervoor indienen. Ga uw gang.  
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Het begrotingsbeleid van onze gemeente kenmerkt 
zich al jaren als degelijk, evenwichtig en stabiel. Dat klinkt wellicht saai, maar feit is wel dat wij al door 
de jaren heen in Roosendaal goed in staat zijn om te blijven investeren waar nodig taakstellingen uit 
te voeren, te transformeren en tegelijkertijd te innoveren. Dat zijn zo’n beetje de begrippen die ik de 
afgelopen jaren hier in de raad heb geleerd. Afhankelijk van politieke kleur hebben wij in deze raad 
verschil van mening over de Begroting, maar dat gaat dan eerder over accenten. Kortingen op 
budgetten van het Rijk ziet onze gemeente als een uitdaging die we niet uit de weg gaan. En eerlijk is 
eerlijk de lat ligt daarbij soms hoog, misschien wel erg hoog. Als voorbeeld geef ik de taakstelling 
binnen het Sociaal Domein. Maar ook onverwachte variabelen zoals de recente verhoging van de cao 
voor ambtenaren die kunnen we binnen de Begroting opvangen. Voorzitter, het CDA gaf tijdens de 
behandeling van de Kadernota al aan dat Roosendaal sterker uit deze bestuursperiode komt. Er is 
veel tot stand gebracht en er wordt ook in 2018 fors geïnvesteerd op de thema’s van het 
bestuursakkoord. De heer De Regt die ging er al in detail op in. Zijn we dan zonder zorgen in 
Roosendaal? Nee, voorzitter. De korting die het Rijk toepast op de jeugdzorg met daarnaast het 
kenmerk dat de jeugdwet een open eind-regeling vormt is niet voor niets een structureel risico wat 
hoog is genoteerd. Datzelfde geldt overigens in mindere mate voor de Wmo. Ook een structureel 
risico en ook een open eind-regeling. Bij de septembercirculaire zijn deze twee budgetten door het 
Rijk naar beneden bijgesteld. Het blijft derhalve continu zoeken naar gerichte oplossingen om de 
uitvoering te kunnen blijven betalen. Een ander punt vormt de onzekerheid die boven de markt hangt 
met betrekking tot de mogelijke aanpassing van het verdeelmodel van de BUIG-middelen. U heeft het 
allemaal kunnen lezen in de toelichting. Nu krijgen we jaarlijks nog 4,2 miljoen, maar gezien de 
discussie die is opgestart door de grote steden, volgt hier wellicht nog een wijziging op. En dat zou 
voor ons zomaar in de komende periode nadelig kunnen uitpakken. Voorzitter, het is goed om te lezen 
dat de belangrijkste uitkomsten van het Burgerakkoord, veiligheid, groen en zorg ook in de Begroting 
een plaats hebben gekregen. Dat doet immers recht aan het initiatief en de inzet van onze inwoners. 
Voorzitter, de moties die zijn aangenomen tijdens de Kadernota zijn verwerkt of staan binnenkort op 
de agenda. Vooruitlopend hierop vragen wij ons wel af of het uitvoerbaar is om de uitdaging op het 
gebied van cultuur binnen de bestaande budgetten uit te voeren. Wellicht kan de wethouder hier nog 
even op reageren. Datzelfde geldt overigens voor het aangekondigde beleidsplan integraal 
armoedebeleid. De heer De Regt had het er ook al over. Voor 2018 verwacht het college hiervoor 
geen aanvullende maatregelen beschikbaar te hoeven stellen. Geldt hier dan soms ook uitvoering 
binnen bestaand budget? Ook hierop graag een reactie van het college. Voorzitter, met betrekking tot 
de Begroting zullen wij zoals het er nu naar uitziet niet met wijzigingsvoorstellen komen. Mogelijk dat 
we wel meedenken met initiatieven van anderen die ons aanspreken. Tot slot, voorzitter, ook van onze 
kant een compliment voor onze ambtenaren. Het is gelukt om de septembercirculaire in de 
Programmabegroting te verwerken. Een dank aan de fracties die schriftelijke vragen hebben gesteld. 
Hun vragen hebben ons geholpen met de analyse van de Begroting. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ruim binnen de tijd zelfs. Dan ga ik naar de 
volgende fractie en dat is de fractie van de SP. En mevrouw Oudhof gaat de eerste termijn daarvoor 
indienen. Mevrouw Oudhof, ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Het zijn voor de linkse mensen moeilijke tijden. Morgen 
staat er weer een rechts kabinet op het bordes. De focus van het nieuwe kabinet komt te liggen op 
mensen met de hogere inkomens. Voor multinationals schijnen we een belastingparadijs te zijn. 
Begrippen als solidariteit en gemeenschapszin verdwijnen na morgen nog weer een klein beetje meer 
achter de horizon. De effecten daarvan voelen we binnen de gemeente. Ook in de laatste 
septembercirculaire wordt de Rijksbijdrage voor de gemeente weer verlaagd. De Rijksoverheid dwingt 
de gemeenten op die manier tot bezuinigen. Voor het nieuwe kabinet valt ook op dit punt in de 
komende jaren geen goed nieuws te verwachten. De SP-fractie is vier jaar geleden toegetreden tot 
deze coalitie in Roosendaal. Daar hebben we lang over moeten denken of we dat wel moesten doen, 
of we wel medeverantwoordelijk wilden zijn voor het oplossen voor de bezuinigingstaakstellingen die 
we door de landelijke overheid opgelegd krijgen. We hebben er in 2014 voor gekozen mee te doen 
omdat we in de bestuursovereenkomst onder andere konden vastleggen dat iedereen de zorg zou 
blijven krijgen die hij of zij nodig had. Dat we wel onvermijdelijk zouden moeten proberen om in het 
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Sociale Domein binnen de Rijksbudgetten te blijven, maar als dat onmogelijk zou zijn omdat dan 
inwoners van Roosendaal geen goede zorg meer zouden krijgen dat we daar dan oplossingen voor 
zouden vinden. Daarom hebben we toen ook de risicoreserve Sociaal Domein ingesteld. En dat  
risicoreserve Sociaal Domein is nodig geweest, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. We 
hebben het in tijden van drastische bezuinigingen en rigoureuze hervormingen in Roosendaal onder 
andere voor elkaar gekregen dat hulp bij de huishouding opgeplust wordt zodat huishoudelijke hulp 
naast het schoonmaken van het huis zich meer kan richten op zaken die voor de cliënt ook belangrijk 
zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld directer ingespeeld worden op zaken als dagbesteding en 
eenzaamheids- en armoedebestrijding. Er worden al grote stappen gezet in deze richting. Het is 
begrijpelijk dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk gaan we 
naar minder regels en minder bureaucratie en kan de tijd van zorghulp echt naar de zorg. Er wordt 
meer wijk- en buurtgericht gewerkt. Problemen zowel op wijkniveau maar ook op individueel niveau 
worden eerder gesignaleerd dan ooit tevoren door de in gang gezette ontwikkelingen in de buurten 
van de mensen zelf. Maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties werken meer met 
elkaar samen. Ook wijkagenten en wijkzusters worden daarbij betrokken. Er is een fonds opgericht dat 
gedwongen huisuitzettingen zoveel mogelijk moet voorkomen. Ook wordt er een 
overbruggingsuitkering verstrekt zodat mensen niet al in de problemen komen omdat zij te lang 
moeten wachten op de uitkering. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen van de laatste periode. 
De nu voorliggende Begroting 2018, een daaraan gekoppeld Meerjarenperspectief laat nieuwe 
Rijksbezuinigingen zien. Opnieuw moet ook de risicoreserve Sociaal Domein worden aangewend om 
nieuwe aanpassingen in het uitgavenkader te voorkomen. De SP-fractie vraagt zich zeer af hoe lang 
we dit nog kunnen volhouden. Hoe lang we het ons nog kunnen veroorloven om als Rijksoverheid ook 
in de komende jaren minder geld aan de gemeentes blijven geven en te stellen dat we lokaal niet 
meer middelen willen vrijmaken voor bijvoorbeeld jongeren die niet langer thuis kunnen wonen, voor 
ouderen en gehandicapten die zorg nodig hebben en voor Roosendalers die onder de armoedegrens 
leven. Het lijkt mij dat we daar als politieke partijen de komende verkiezingen een flink debat over 
moeten gaan voeren. Voor nu concludeert de SP-fractie dat we er in deze Begroting 2018 financieel 
nog goed staan. De Begroting 2018 is structureel sluitend en ook het weerstandsvermogen is op orde.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof u heeft een interruptie van de heer Yap van de PvdA. De heer 
Yap ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de SP vraagt zich vanavond af hoe we dat volhouden, met name die 
items en dossiers in het Sociaal Domein. Maar u heeft toch ook gezien dat we in de afgelopen jaren 
miljoenen overschotten hadden op PGB Wmo en dat vervolgens is besteed aan andere terreinen dan 
enkel het Sociaal Domein. Dan had u toch ook als SP binnen coalitieverband kunnen ingrijpen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij hebben toen, toen we meededen met deze 
bestuursovereenkomst hebben we natuurlijk zodra er echt nood aan de man is de risicoreserve 
Sociaal Domein ingesteld wat ik al eerder zei. Dus mochten er echt nu al tekort geweest zijn dan 
hebben we dat ook al een paar keer ingezet. En zullen we dat nu ook in deze laatste periode ook nog 
steeds moeten blijven doen. Want er is ja enorme druk op die budgetten. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder met uw termijn, mevrouw Oudhof. Herstel, u heeft nog een 
interruptie en ditmaal van de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. Meneer Schijvenaars, ga 
uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Bent u als SP-fractie blij met de erfenis met de Partij 
van de Arbeid-wethouder die zoveel miljoenen aan reserves heeft opgebouwd. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, natuurlijk kan ik alleen maar ja zeggen, want het is natuurlijk goed 
omdat we nu in ieder geval de mogelijkheden hadden zodra we tekorten hadden dat we die konden 
opvullen. En dat we dat konden en dat we nu konden zorgen dat er altijd zorg verleend wordt. En wat 
ik nu eigenlijk zeg van we zien nog steeds dat er enorme druk is op die budgetten de Rijksbudgetten 
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worden nog steeds enorm gekort dus er komen andere tijden aan. Dus ik denk dat we nu als raad 
daar ook andere keuzes in moeten gaan maken.  
 
De VOORZITTER: Gaat u verder met uw termijn, mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP heeft dan nog wel enige vragen over wat dan nog niet in deze 
Begroting opgenomen is. En de andere fracties hadden daar net ook al vragen over. Want die zijn al 
aangenomen bij de Kadernota, maar zijn nog niet verwerkt in de Begroting. Zo zien we de Werk Op 
Maat-banen, deze motie is aangenomen met 19 stemmen voor van SP, Partij van de Arbeid, VVD, 
CDA, VLP, GroenLinks en Nieuwe Democraten. Alleen Roosendaalse Lijst en de D66 waren tegen. 
Het college zou bij de Begrotingsbehandeling met een voorstel komen om meer Werk Op Maat-banen 
te creëren. Ik hoor graag van de wethouder waarom dat dit voorstel er nog niet ligt en wat de 
vervolgstappen nu zijn om zo snel mogelijk wel met een voorstel te komen. Dan ook de moties over de 
armoedebestrijding. Ook die zijn met ruime meerderheden aangenomen. Het betreft de moties 
“Onderzoek structureel meer geld voor mbo-studenten” en “Onderzoek meer geld voor jongeren die 
hier willen sporten”. Ik hoor graag net zoals andere partijen waarom dat die onderzoeken nog niet 
uitgevoerd zijn en hoe het met het armoedebeleid zit. Dan het Burgerakkoord. In deze Begroting zijn 
de prioriteiten uit het Burgerakkoord, in deze Begroting zijn de perioden die uit het Burgerakkoord 
komen te weten veiligheid, groen en zorg verwerkt. Je kunt je afvragen of deze manier wel een echt 
Burgerakkoord is. Wat de SP betreft moet er over het onderwerp Burgerakkoord eerst een debat 
gevoerd worden in hoeverre burgers participatief mee mogen denken of dat zij echt 
beslissingsbevoegdheid krijgen, waarbij dan natuurlijk ook budgetten horen. Dan als laatste punt nog 
en dan kom ik toe aan de voorstellen van de SP. Het staat ook voor dadelijk op de agenda, de 
Biomineralenfabriek. Ja, de SP wil nog even aangeven tijdens de Begroting dat wij deze 
Biomineralenfabriek echt niet naast de woonwijk willen. We gaan er straks nog verder in debat over. 
Voorzitter, dan kom ik toe aan de voorstellen van de SP. We hebben er drie. Een punt van aandacht is 
het aanbod van werk. Het college is druk bezig om het ene naar het andere distributiecentrum binnen 
te halen. Dat lijkt misschien toch mooier dan het is. Het is een zeer eenzijdige focus van Roosendaal. 
Eenvoudig en flexibel werk waar ook heel veel arbeidsmigranten door die bedrijven voor worden 
ingezet. De SP heeft daar eerder vragen over gesteld. Ook de Roosendaalse Lijst noemde het net. 
Wat de SP betreft is de limiet van het bouwen van de distributiecentra en de gevolgen dat dit steeds 
meer arbeidsmigranten naar Roosendaal trekt bereikt. Wat ons betreft komt er een stop en worden 
ook onder andere bestemmingsplannen maar vast ook nog andere zaken hier verder op aangepast. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, kunt u tot een afronding gaan 7 minuten zijn bijna voorbij.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ik heb nog twee voorstellen, misschien kan dat dan toch net, want dan kan het 
college het meenemen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. Ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dus dat zou technisch gezien wel makkelijker zijn, denk ik. Ja. Dan het 
Steunfonds Huisuitzettingen. Nog steeds zijn er jammer genoeg nog veel huisuitzettingen. Eerder is 
hier een Steunfonds Huisuitzettingen voor opgericht van 50.000 per jaar tot en met 2019. De SP 
vraagt zich terdege af of dit bedrag wel toereikend is. We zien nu al dat dit bedrag tot en met 
september al bijna opgesoupeerd is. Graag horen wij van de wethouder of dat voldoende is en of op 
echt op is. Gaan mensen dan echt buiten de boot vallen? Ook zou de SP wel eens willen weten 
hoeveel huisuitzettingen er nu in 2017 zijn geweest. Is er een dalende of een stijgende lijn ten 
opzichte van andere jaren te zien? Dan mijn laatste punt. Als laatste wat de SP betreft, wat de SP 
betreft is een doorn in het oog de leegstaande Biggelaar. Ik denk dat er inmiddels nog één winkel in 
zet. Als Westpoort van het winkelcentrum van Roosendaal is het voor vele bezoekers van de 
binnenstad een desillusie om zo te beginnen, met er is wat te beleven in Roosendaal. We zijn als 
gemeente goed op weg naar een compacte, aantrekkelijke binnenstad. En daarom vinden wij als SP 
dat het college het voortouw moet nemen om samen met de eigenaar van dit winkelcentrum te komen 
tot herontwikkeling van dit winkelcentrum. Als SP hebben wij daar allerlei goede ideeën over. Een van 
onze ideeën is… 
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De VOORZITTER: 
 
Mevrouw OUDHOF: Een wellnesscentrum. 
 
De VOORZITTER: U zit er ruim overheen nu, dus. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dichtbij kun je parkeren en wat te denken bij een wellnesscentrum van een 
heerlijk ontspannen moment in een stoombad onder de mooie sterrenhemel op het dak van de 
Biggelaar. Een ander idee is ook onderzoeken of de bioscoop daar kan komen. Met andere woorden 
volop ideeën en wat ons betreft graag een focus van dit college op de Biggelaar… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw… 
 
Mevrouw OUDHOF: Omdat dit zeer in het belang zou zijn van de gehele binnenstad. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof… 
 
Mevrouw OUDHOF: Graag horen wij van de andere fracties en de wethouder wat zij vinden van onze 
voorstellen. Dank u wel, dit was alles. 
 
De VOORZITTER: Perfect en zo snel dat het zelfs mij niet toeliet om een interruptie toe te staan maar 
dat ga ik nu toch doen. Een interruptie van de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst voor mevrouw 
Oudhof. Ga uw gang. 
 
De heer De REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Uw eerste voorstel dat ging over een stop. Kunt u nog 
even precies toelichten wat u stop wilt zetten? De vestiging van bedrijven of de komst van 
arbeidsmigranten of een combinatie daarvan? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, de stop van eentonig flexibel werk en dat geeft, zijn vaak de 
distributiecentra die dat doen en zeker die hele grote distributiecentra. Dus ik denk van willen wij echt 
het probleem aan aanpakken en er is veel overlast. Jullie hebben net ook al het een en ander over 
gezegd. Dan denk ik dat we het bij de wortel aan moeten pakken en niet alleen maar gaan handhaven 
en toezicht zodra er problemen zijn met de arbeidsmigranten maar toch te gaan kijken of we stop 
kunnen gaan zetten dat er zoveel mensen zoveel arbeidsmigranten nou juist naar Roosendaal 
toekomen. 
 
De VOORZITTER: Nog een toelichtende vraag? 
 
De heer DE REGT: Ja, nog even een korte vraag. U weet ook dat er heel veel arbeidsmigranten 
werkzaam zijn in de land- en tuinbouw en niet allemaal in die logistieke centra. Zet u daar dan ook een 
stop op? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat is niet zo heel anders als in andere steden denk ik. Dus wat dat 
betreft denk ik van het gaat niet over de stop van de arbeidsmigranten. Het gaat over de stop van het 
werk wat het aantrekt en ik denk dat je daar toch naar moet gaan kijken. Want zodra het zoveel 
problemen oplevert in de stad en zoveel mensen oplevert die eigenlijk wel van de stad gebruik maken 
maar eigenlijk op zich niet zo heel veel opleveren denk ik qua aankopen en zo, dus. 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat u laatste uitspraak wat meer interrupties heeft losgebracht. Als eerste 
de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dat is wel een heel verrassend einde van de SP… 
 
De VOORZITTER: Een beetje rust in de zaal anders kunnen we niet… 
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De heer SCHIJVENAARS: Bijzonder einde van de termijn van de SP. Want dat is gewoon een keihard 
PVV-standpunt wat hier wordt verkondigd en ik vraag dan toch maar op de vrouw af aan de SP ja u 
stopt als fractievoorzitter. Maar gaat u dan ook straks actief worden bij de PVV of gaat u nu alvast 
voorsorteren om harde PVV-geluiden te gaan uiten om kiezers te trekken. Wat is de essentie van dit 
verhaal?  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof aan u of u hoe u het gaat beantwoorden. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, als de heer Schijvenaars goed geluisterd had dan gaat het over het 
eentonige flexibele werk wat dat aantrekt en zodra wij maar meer en meer aanbieden, dus wij gaan 
hele grote distributiecentra het ene naar het andere. Dan denk ik dat komt niet ten goede van 
Roosendaal. Dus wat dat betreft dat is het punt wat ik gemaakt heb. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb geen vragen meer maar ik dank mevrouw Wilders voor 
haar antwoord. 
 
De VOORZITTER: Laten we niet in typeringen gaan verzanden, want dan gaat deze vergadering een 
verkeerde kant op. Dank u wel, meneer Schijvenaars. Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, voortbordurend op dat punt. Wil de SP dan een einde aan werkgelegenheid 
voor Roosendaal, want ik zie niet in hoe u dit wilt realiseren. Want zouden we niet moeten investeren 
in juist zorgen dat er juist veel Roosendalers of mensen uit de regio gaan werken in bedrijven die 
nieuw komen in Roosendaal? Dat is toch gewoon prima insteek door te zeggen van nee stop 
bedrijven u mag hier niet meer komen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, de heer Yap heeft daar natuurlijk een punt. Wij zijn voor werk en voor 
investeren in werk. En wij willen dat er zeker meer werk komt voor iedereen. Maar ik denk van dat je 
wel moet gaan kijken van wat het ook oplevert het werk wat je aanbiedt en zodra je ziet dat er ook 
problemen zijn dan moet je wel als college, als gemeenteraad de discussie aandurven van hoe gaan 
we daarmee om. En ja hoe gaan we daar verder mee om. Want als we nu nog veel meer 
distributiecentra gaan bouwen en ja en we laten dat toch vrij dan denk ik dat de problemen alleen nog 
maar groter worden. Dus wat mij betreft ik pleit en wij pleiten als SP van pak het bij de wortel aan en 
kijk of daar ook ander werk mogelijk is. Kijk en nu hebben we al altijd gezegd van wij voorsorteren juist 
op die logistieke bedrijven. Misschien is dat nu voldoende geweest en moeten we ook kijken van of er 
voor andere, ander soort werk te plaatsen is.  
 
De VOORZITTER: Nog een toelichtende vraag, meneer Yap? 
 
De heer YAP: Voorzitter, helder. Ander punt, SP had kritiek op de wijze waarop het Burgerakkoord is 
uitgevoerd. In de Begroting lezen we dat bijna 7 ton voor vrij te besteden middelen wellicht voor het 
Burgerakkoord nu wordt gepakt door dit college. De wethouder Financiën noemde het van de planken 
vegen om de Begroting sluitend te maken. Wat denkt u van die constructie? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, waar ik een opmerking over gemaakt heb is wij verstaan onder een 
Burgerakkoord dat mensen ook mee mogen beslissen en mee mogen denken in het beleid. Nu zie je 
nog steeds dat de Werkgroepen bezig zijn om na te denken over de zorg en over het groen en over 
de veiligheid. Maar uiteindelijk zijn deze  punten eigenlijk al in de Begroting opgenomen. Dus ja wat 
dat betreft denk ik van wil je echt een Burgerakkoord hier in Roosendaal van de grond krijgen dan zal 
je daar toch wel duidelijke afspraken over moeten maken. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, voor een vervolg. 
 
De heer YAP: Voorzitter, helder maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Het college nogmaals pakt 
7 ton wat we kunnen besteden aan de uitkomsten van het Burgerakkoord. Maar u noemt ook een 
aantal voorstellen, collega’s hebben die ook genoemd die niet zijn verwerkt in de Begroting om de 
Begroting nu sluitend te maken. En dat gaat niet terug naar de Roosendaalse samenleving. Wat vindt 
u van die keuze? 
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De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: De keuzes vanuit de Begroting daar staan wij achter. Dus wij hebben alleen maar 
voorstellen om het nog wat aan te vullen, maar de voorstellen die gemaakt zijn in de Begroting daar 
zijn wij het mee eens.  
 
De VOORZITTER: Een kleine toelichtende vraag? 
 
De heer YAP: Ja, maar voorzitter, u komt bijvoorbeeld met, u komt vanavond bijvoorbeeld met een 
voorstel dat er wellicht ruimer budget moet gaan naar de pot huisuitzettingen, Steunfonds 
Huisuitzettingen. Dat moet toch ergens vandaan komen? Dus dan bent u toch niet helemaal tevreden 
met de keuze in deze Begroting? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, op zich daar zal je dan extra budget voor moeten gaan vrijmaken en daar 
moeten we dan een budget voor vinden. Dat klopt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Dan ga ik naar de volgende fractie en dat is de 
fractie van de VVD en de heer Van den Beemt zal de eerste termijn daarvoor inbrengen. Meneer Van 
den Beemt ga uw gang. U heeft 7 minuten.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Binnen 10 minuten, kwartiertje lukt het wel. 
Voorzitter, wij willen graag deze avond een positief en een liberaal geluid dus dan laten horen. De 
Begroting van onze gemeente moet realistisch en sluitend zijn. Dat is simpelweg een uitgangspunt 
van de VVD. En waar we ruwweg tussen 2008 en 2014 nog wel eens zaken tegenkwamen in de 
Begroting die het lastig maakten om ermee in te stemmen, zien we inmiddels dat er jaar in, jaar uit 
goed werk geleverd wordt. Zoals het er nu voor staat aan het begin van de debatten over de Begroting 
dan vindt de VVD dat dit raadsvoorstel ongewijzigd vastgesteld kan worden, een A-stuk dus. Het 
mooie, voorzitter, van de afgelopen jaren is natuurlijk dat de invloed van de staat dankzij bijvoorbeeld 
opnieuw een regering die verstandige keuzes durft te maken, maar in ons geval binnen de gemeente 
dat die invloed van de staat kleiner kan worden. Lagere lasten zowel in regeldruk als in belastingen. 
We hebben het gewoon gedaan de afgelopen jaren. Vier partijen hebben elkaar opgezocht, 
vastgesteld dat ze aan het werk wilden, dat ze dingen zouden gaan doen voor onze bewoners en 
ondernemers. Niet roepen vanaf een zelf gekozen zijlijn. Niet doen alsof vragen stellen hetzelfde is als 
iets bereiken voor de mensen. Maar verantwoordelijkheid nemen. Hard werken en daarmee zaken 
bereiken. Kijk alleen maar naar de  Nieuwe Markt of naar het werk aan de Cityring. En voor de 
zekerheid voorzitter, zodra het werk aan de Cityring een stap verder is wordt de rijrichting van de 
Kloosterstraat en verder natuurlijk weer omgekeerd. Alleen om daar nu nog bereikbaarheid te hebben 
was het nodig om dat via dit niet echt superfijne systeem tijdelijk, tijdelijk in te voeren. Ook de 
komende jaren kunnen we nog een hoop werk tegemoet zien, althans wat betreft de VVD. Op het 
gebied van mobiliteit wil de VVD in de toekomst verder gaan met het maken van stappen. Of het nu 
om snelle fietsverbindingen, ze zijn al genoemd, om veiligheid of om de bereikbaarheid van de 
verschillende plaatsen in onze gemeente gaat. Toch, voorzitter, toch zien we natuurlijk nog 
verbeterpunten die we vanwege deze Begroting willen benoemen. De VVD is immers een partij van 
optimisten en een partij van doeners. Dus we overwegen nog enkele zaken via een motie voor te 
leggen aan de gemeenteraad. Een paar dingen waardoor onze gemeente weer net iets verder vooruit 
zou kunnen gaan, dus toch geen A-stuk. Participatie en sport bijvoorbeeld en in dit geval de 
combinatie ervan. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om op een slimme manier geld voor sport 
specifiek te besteden aan mensen met een beperking. En de VVD overweegt een motie in te dienen 
om te onderzoeken of bijvoorbeeld een percentage van subsidies voor sport kan worden geoormerkt 
voor gehandicaptensport. Krijgen wij uit dat onderzoek een positief resultaat dan kan een volgend 
college ermee aan de slag. Ook met sport maar wel iets heel anders is een vraag die wij hebben over 
de faciliteiten van de verenigingen. Steeds meer sportverenigingen, clubhuizen, kantines, werken met 
klimaatbeheersing, beveiligingsinstallaties of kassasystemen die gebruik maken van internet van wifi. 
Steeds meer sporters maken ook grif gebruik van de aanwezige internetfaciliteiten. En juist op drukke 
momenten als we het heel mooi zouden vinden dat de kassa’s goed zouden functioneren wordt er 
door veel aanwezigen ook druk gestreamd. Vroeg of laat kan dat gaan leiden tot digitale files en dat 
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past niet bij onze inzet om daar, om deze gemeente zo gastvrij mogelijk te laten draaien. Zijn er 
mogelijkheden, voorzitter, dat is dus onze vraag, zijn er mogelijkheden om daar als gemeente een 
steuntje in de rug te geven? En we gaan ervan uit dat het antwoord op die vraag zorgvuldig moet 
worden voorbereid. En daarom zijn we van plan om een motie in te dienen om een onderzoek te doen 
naar de kans om onze sportverenigingen digitaal beter te faciliteren. De gastvrijheid, voorzitter, waar ik 
het net over had heeft VVD al veel vaker genoemd bijvoorbeeld in onze motie voor meer fietsnietjes, 
meer vuilnisbakken en om tot meer openbare toiletten te komen. En ondanks de positieve reacties 
daarop is er nog steeds ruimte voor twijfel of het college hier nu heel veel hele grote stappen gemaakt 
heeft. Vandaar dat we de wethouders toch nog een extra willen vragen om met onweerlegbare cijfers 
te komen over de vorderingen. Los van vuilnisbakken blijft het ophalen van plastic afval blijkbaar 
lastig. Ook hier wordt er gewerkt aan betere oplossingen. Maar anderzijds, er blijft een gevoel bestaan 
van hoe staat het er nu mee. Dus ook hier onze oproep aan het college om te komen met een hele 
heldere uitleg. Voorzitter, de VVD vindt het belangrijk dat onze gemeente er netjes en opgeruimd 
uitziet. We vinden het belangrijk dat het hier veilig is. We vinden het belangrijk dat onze bewoners en 
ondernemers hier willen blijven en dat nieuwe mensen of ondernemers hier graag naartoe willen 
komen. Op dit moment zien wij voldoende mogelijk heden om daar volgend jaar en de periode erna 
hard aan te blijven werken. Want dat is wat wij willen onze gemeente steeds meer vooruit helpen. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van den Beemt. U heeft nog een interruptie, ja nog een 
interruptie van de heer Brouwers van de VLP. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Meneer Van den Beemt geeft aan een lagere 
belastingdruk dat u daarvoor gezorgd heeft samen met de coalitie. Hoe kunt u dat rijmen met als ik kijk 
naar de OZB, rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de afgelopen jaren, want deze is gewoon 
gestegen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ik begrijp er niet zo heel veel van. Extreem dat zei u toch? 
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u voorzitter, u geeft aan dat u heeft ervoor gezorgd dat de belastingdruk 
is gedaald. Maar als ik naar de tarieven kijk dan zie ik alleen dat die gestegen zijn 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt: 
 
De heer BROUWERS: Met uitzondering een post na van de afvalstoffenheffing. Maar die is gekomen 
door dat contract van Attero veranderd is. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ik verstond het verkeerd. Ik dacht extreem, maar het was gestegen.  
Sorry. Ja, maar moet ik u nu gaan uitleggen dat dat inflatiecorrectie is. U bent toch financieel 
woordvoerder? Maar wat heeft u dan gedaan eigenlijk? Wat u heeft u dan gedaan voor de 
belastingen, voor de regeldruk? Want u heeft er zelf voor gekozen om daar te blijven zitten in de 
oppositiehoek 4 jaar geleden.  
 
De VOORZITTER: Het karakter van een interruptie is dat de vraagstelling de kant op gaat van de 
spreker achter het katheder en niet andersom. Dus laten we het vooral houden zoals we het graag 
willen hebben in de vergaderorde. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, ik kom er zo dadelijk in mijn termijn op terug.  
 
De VOORZITTER: Perfect, meneer Brouwers. Dank u wel.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, zo komt het toch weer goed.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt voor uw medewerking. Dan is het weer 
meneer Brouwers, want ik begrijp dat de heer Van Gestel nog niet aanwezig is. De heer Brouwers die 
de eerste termijn voor de VLP gaat indienen. De heer Brouwers, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wij danken u voor de Begroting 2018 welke wij deze 
avond behandelen en 9 november een besluit over nemen. Een Begroting welke grotendeels zijn 
besluiten vanuit de Kadernota kent die door de raad afgelopen juli is vastgesteld. Weet u het nog een 
Begroting 2017 waarin werd aangegeven dat structureel 5 miljoen over was. De burgers mochten met 
het Burgerakkoord gaan bepalen hoe het geld verdeeld zou worden. Tijdens de behandeling van het 
Burgerakkoord was het geld ineens weer op. En tijdens de behandeling van de Kadernota was er 
ineens weer 5 miljoen. Voorzitter, Tita Tovenaar zou het in zijn beste tijd niet nagedaan hebben. De 
Begroting die voor ons ligt sluit feitelijk met een overschot van 60.000 euro. Wat we nog wel missen 
zijn kosten die in de Bestuursrapportage zijn opgenomen voor 2017, maar nu nog niet bekend zijn 
zoals kosten van verzekeringen voor een bedrag van ruim 100.000 euro. Daarnaast hebben wij onze 
grote twijfels over dat de kermisinkomsten voor 2018 wel gerealiseerd gaan worden. Daarnaast 
hebben we tonnen voor onderzoek voor Citymarketing uitgegeven, maar structurele middelen voor 
daadkrachtige acties ontbreken nog steeds in de Begroting 2018 en verder. Voorzitter, in de 
Programmabegroting lezen we helemaal niets over de verbouwing van het Oude Raadhuis. Hoe is de 
stand van zaken hierin? Of gaat deze verbouwing volgend jaar niet plaatvinden? Gaarne een reactie 
hierop. Wat betreft de woonlasten voor onze burgers betreft zitten we als gemeente aan een toch wel 
hoge kant gezien het landelijke gemiddelde. Een geluk meneer Van den Beemt is dat op initiatief van 
de VLP de afvalstoffenheffing voor dit jaar en de komende jaren met vijf euro extra is verlaagd. 
Daarnaast vindt de VLP het jammer dat het variabele tarief voor ledigingen met 2,1% wordt verhoogd. 
En niet met de genoemde inflatiecorrectie van 0,6%. De extra kosten van 25.000 euro in totaliteit 
kunnen wat ons betreft uit de voorziening reinigingssector worden bekostigd. Wat de algemene 
uitkeringen betreft horen we positieve geluiden vanuit het Rijk en de VNG voor de komende jaren. Wel 
is de ontwikkeling vanuit het Gemeentefonds inzake de BUIG-gelden en ontwikkeling op het Sociaal 
Domein een punt van aandacht. In de Begroting kunnen we over integrale veiligheid lezen dat zware 
woonoverlast wordt aangepakt. De alarmerende berichten onlangs vanuit stationsgebied, Brugstraat 
en dergelijke logen er niet om. Circa 100 omwonenden uit het stationsgebied die om actie vragen om 
hun leefgenot te verbeteren. Welke acties gaat de portefeuillehouder nu en in 2018 verder hierop 
ondernemen? Daarnaast horen we en zien we nog steeds een forse overlast van Poolse 
supermarkten. Voor de VLP onacceptabel dat het leefgenot van onze inwoners hiermee achteruit 
gaat, ondanks onze unaniem aangenomen voorstel van extra 100.000 euro voor toezicht en 
handhaving worden de problemen echter niet minder en moeten we constateren dat steeds meer 
mensen gaan klagen. We zien ook nu dat andere partijen nu vragen gaan stellen. Iets waar de VLP 
overigens al jaren aandacht voor heeft. Wat betreft maatschappelijke initiatieven hebben we kunnen 
constateren dat voor volgend jaar nog maar een budget van 80.000 euro beschikbaar is voor diverse 
maatschappelijke activiteiten. Verlagingen in de Kadernota waaronder Bevrijdingsfeest hebben dit 
budget verlaagd. Gezien de vele aanvragen en goede initiatieven van de afgelopen jaren willen wij 
toch een voorstel indienen om voor 2018 nog een extra budget hiervoor op te nemen. Voorzitter, wat 
betreft het onderhoud in het openbaar gebied kunnen we constateren dat het besef er eindelijk is dat 
er dringend onderhoud aan de fietspaden dient plaats te vinden. De kwijtscheldingen hier zien we toch 
nog een stijgende lijn, tendens ontstaan gezien de Begroting 2017 en 2018. Het college geeft ook aan 
dat er wel een correctie op het Werkplein dient plaats te vinden, omdat het college denkt dat er meer 
mensen uit de kaartenbakken en bijstand zullen gaan omdat het economisch beter gaat worden. En 
toch verhogen we in de Begroting de post kwijtschelding voor afvalstoffen en rioolrecht. Gaarne een 
reactie. Daarnaast constateren we dat middels de kengetallen de grondexploitatie van 15% nog 
steeds kwetsbaar is en zien dat ook in de meerjarenraming een daling geeft pas. Toch is aandacht en 
focus hierop gewenst. Voorzitter, wat betreft ons initiatief inzake Leemstraat zeiden alle partijen ja. 
Bijna alle bedrijven zeiden ja, alle gebruikers inclusief bewoners van De Zegge zeiden ja. Alleen de 
wethouders zeggen nee. Voorzitter, wij zijn duidelijk. Wij wensen nog steeds een vrijliggend fietspad. 
Wat betreft de buurthuizen is de herverdeling van middelen nog steeds niet rond en zal nog ook wel 
even duren. De heer De Regt gaf het al eventjes aan, maar volgens mij hadden wij ook het initiatief 
voor behoud van het buurthuis samen ingediend. Daarnaast ook de invulling van onze unaniem 
aangenomen motie Duurzaamheid van 2016 is nog niet klaar. Daarnaast horen we op de achtergrond 
dat het college eigenstandig heeft uitgebreid naar de scoutingsclub. Waarom? Wat is het totale budget 
waar uit geput kan worden en wat is momenteel de actuele status?  
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De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van den Beemt. Ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als u in plaats van mijn financiële uitleg in twijfel te trekken 
eens een keer zou luisteren naar wat ik werkelijk vertel dan weet u hoe dat zit met die scouting. Want 
wij doen wel iets voor die mensen hier en wij hebben ervoor gezorgd dat dat geregeld is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. U mag antwoord geven, u mag ook gewoon doorgaan met uw 
termijn. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, wat betreft de beantwoording op onze vragen hebben wij, willen we 
nog graag wat nadere informatie wat de overhead betreft inzake de afvalstoffen en riolen hebben we 
nog een voorstelling dat de kosten voor toezicht en handhaving worden toegerekend aan het product 
afval. Kan de wethouder ons een nadere onderbouwing geven hoe de toerekening van toezicht en 
handhaving aan het riooltarief moeten zien? Wat betreft de investeringen in sport zien we dat XXX, de 
Pelikaan en Tennisvereniging Roosendaal verblijd gaan worden. Daarnaast horen we dat er volop 
gesprekken gaande zijn met de RBC-Roosendaal en DVO-‘60 op Sportpark Hulsdonk met betrekking 
tot een kunstgrasveld en wat erbij hoort. Hoe is de stand van zaken hierin en wanneer gaan deze 
verenigingen verblijd worden met heugelijk nieuws. Voorzitter, tenslotte onze laatste vraag in deze 
termijn. Gaat over de kosten van het verplaatsen van de Philipstoren. In de beantwoording blijkt nu dat 
er tussen het antwoord op onze vraag en het opgenomen bedrag in de bijlage nu een verschil zit van 
56.000 euro. Kan de wethouder ons toezeggen dat hij de verschilanalyse op bladzijde 26 nog een 
keer doorkijkt en waar nodig aanpast? Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Dan ga ik naar de volgende fractie en dat is de 
fractie van D66 en de heer Raggers zal daarvoor de eerste termijn indienen. De heer Raggers ga uw 
gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik ga direct beginnen met het goede nieuws ten opzichte 
van vorig jaar. We hebben als oppositiepartij dit jaar geen brief vanuit de coalitie gekregen dat de 
Begroting al in beton gegoten zit. We kunnen schijnbaar nog ergens over nadenken en over 
meedenken. Dank daarvoor aan de hele coalitie. De Begroting is gelukkig ook best op orde, dank 
daarvoor ook aan al onze ambtenaren. Toch hebben we ook wat kritische punten. We staan in 
Roosendaal een beetje stil op het gebied van ambities in de volksmond spreekt men van een 
beleidsarme Begroting. Het is natuurlijk ook nog maar enkel maanden tot de 
gemeenteraadsverkiezingen, misschien heeft het daarmee te maken. Er zitten wel wat cadeautjes in 
voor coalitiepartijen, dus we hebben na jarenlang vragen is er nu dik 2 miljoen vrijgemaakt voor het 
verbeteren van de fietspaden. Daar zal de hele gemeente blij mee zijn, daar zijn wij ook blij mee. De 
vraag is, de vraag was voor vanavond kunnen we als oppositie nu ook nog wat bereiken. En anderhalf 
jaar geleden kreeg ik al een tipje van de sluier vanuit iemand van de coalitie dat D66 nergens meer op 
hoefde te rekenen tot  de komende gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar want we hadden 
tegen de Centrumring gestemd. En dat was niet de bedoeling. Of dat nu echt waar is dat we niets 
meer kunnen bereiken laat ik in het midden. Het blijft sowieso een deel van de politiek die wij absurd 
vinden bij D66. Daarom zullen wij ons nu volgend jaar en alle daarop volgende jaren als D66 hard 
blijven maken voor maximale transparantie en inspraak. Zoals gezegd de Begroting lijkt op orde. De 
gemeente is het echter nog niet helemaal 100%. Helaas zijn twee negatieve door D66 Roosendaal 
geïntroduceerde termen algemeen bekende begrippen geworden in onze gemeente. Onze kranten 
gebruiken ze ook af en toe. De begrippen zijn “Dozendaal” en “Stankoevers”, daarover, voorzitter, 
maken onze inwoners zich zorgen meer dan over deze Begroting. De Begroting is eigenlijk te moeilijk 
te begrijpen voor veel inwoners, zelfs al voor mezelf geef ik eerlijk toe. D66 maakt zich wel zorgen 
over diezelfde onderwerpen als onze inwoners. Wij maken ons zorgen over sommige bedrijven die dit 
college de gemeente heeft binnengehaald of welke het college nog lijkt binnen te willen halen. En dan 
maken we ons zorgen bijvoorbeeld over de kwantiteit en de kwaliteit van banen die ze aantrekken. 
Versus de gevolgen die ze hebben met de mestfabriek voorop. Deze fabriek die geeft in plaats van de 
zoveel gewenste werkgelegenheid voornamelijk brede maatschappelijke onrust en onbegrip in onze 
gemeente, ook bij ons. En D66 wacht nog steeds op de echte beantwoording van onze met de PvdA 
en GroenLinks recent opnieuw gestelde vragen over het besluitvormingsproces van deze mestfabriek. 
Wij maken ons zorgen of we die antwoorden krijgen voordat het college haar besluit neemt over die 
mestfabriek-vergunning. Zoals gezegd willen wij daarom vanavond een motie indienen om te kijken of 
we kunnen betrokken worden bij dat debat, want dit dossier, deze vergunning verdient een serieus 
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debat en geen snelle besluitvorming door het college. Zeker ook gezien de bijna unaniem gesteunde 
motie vanuit deze raad eerder tegen deze mestfabriek. En dus dat D66 zich net als heel veel inwoners 
van Roosendaal grote zorgen maakt over deze fabriek. Nog enkele zaken die ik kort wil benoemen, 
allereerst cultuur. De Cultuurnota is volgens mij nog steeds niet helemaal vastgesteld en toch is er al 
een persbericht uitgegaan dat de door de raad gewenste Cultuurfonds per 1 januari 2018 is ingesteld. 
We hadden liever gezien dat eerst de Cultuurnota in relatie ook tot de motie gekoppeld aan, de 
gewenste koppeling met Citymarketing die door de raad was vastgesteld. Nu lijkt het alsof het één en 
ander in omgedraaide volgorde gepresenteerd wordt en dat er geen noodzakelijk verband is. Waarom 
is dat? Ook de zojuist door de heer Van Ginderen gestelde vragen over het cultuurbudget passen hier 
volgens ons bij. Dan drugsbeleid. Het is bekend dat D66 graag zou zien dat we in Roosendaal mee 
gaan doen met de proef voor legale wietteelt  en de verkoop hiervan die de regering gaat toestaan om 
overlast van de straatdeals en gevaarlijke wiet tegen te gaan. Helaas is dit college fel tegen. Het is 
hun goed recht maar wel helaas. Ze lijken zelfs al tegen een goed onderzoek of het huidige Nulbeleid 
in Roosendaal echt wel werkt. Maar omdat het nu niet lijkt te lukken zullen we nu niet komen met een 
motie voor deze proef. Maar we komen er zeker nog wel op terug. En wij denken dat hier bijvoorbeeld 
ook een koppeling is te maken met de door de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst gestelde 
vragen over het aanpakken en liever nog voorkomen van overlast in de stad. En zoals recent nog 
bekend is geworden met een probleem in de stationsbuurt. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden die 
de heer De Regt ook vroeg. Ik rond af voorzitter. De Begroting is gelukkig op orde zei ik al, maar D66 
heeft nog wel een paar financiële zorgen en we constateren dat we potentieel als gemeente nog een 
stuk rooskleuriger zou hebben voorgestaan als er geen ettelijke miljoenen hadden verspeeld aan 
bijvoorbeeld het Werkplein enerzijds en dik drie miljoen aan een spoorlijn die nooit gebruikt zal gaan 
worden anderzijds. In het verleden zijn we als gemeente al te vaak teveel geld kwijtgeraakt. Laten we 
dat niet vergeten. Daar ligt voor het college een uitdaging. Daar ligt voor ons allemaal een uitdaging. 
Zeker ook na de verkiezingen. Wij kijken ook uit naar 2018, niet alleen vanwege die verkiezingen. 
Zeker ook vanwege 750 jaar Roosendaal. Tot zover, voorzitter. Ik zou bijna weglopen, maar ik zie 
iemand aankomen. 
 
De VOORZITTER: Ik denk, ja. Een interruptie van meneer Schijvenaars van Nieuwe Democraten. 
Meneer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Zei D66 letterlijk nu dat de gemeente Roosendaal 
meer dan 3 miljoen heeft besteed aan die spoorlijn? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Uit de beantwoording van de vragen heb ik gelezen dat de spoorlijn 3,7 miljoen 
euro heeft gekost en dat die nog steeds niet in gebruik is. Het zou misschien wel kunnen gaan 
gebeuren maar misschien niet. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, mijn vraag is, u zei volgens mij volgens mij van de gemeente 
Roosendaal heeft die 3,7 miljoen uitgegeven aan die spoorlijn. En ik vraag aan u is dat waar volgens 
D66? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Volgens ons hadden we 3,7 miljoen euro meer in kas gehad als we de spoorlijn 
niet hadden aangelegd op dit moment.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Weet u… 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Misschien toch handig om altijd een beetje in de stukken te lezen en ook 
dossiers te kennen. Ja, kent u de samenstelling van de aandeelhouders van de BV Borchwerf en 
beseft u dat Roosendaal geloof ik 25% van de aandelen heeft? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
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De heer RAGGERS: Nee, zo diep zit ik niet in het dossier. 
 
De VOORZITTER: Dan nog een interruptie van de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Raggers noemde de uitgaven aan het 
Werkplein verspillingen. Kunt u dat wat nader toelichten waarom u dat verspillingen vindt en wat vindt 
u dan van juist die verspillingen? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Volgens mij hebben wij toen destijds ook eerder aangegeven dat er toch extra 
veel geld naartoe is gegaan dat tot commotie heeft geleid de zienswijzen zullen misschien een beetje 
verschillend zijn binnen deze raad, maar wij denken ook dat we daar gewoon meer geld hadden 
kunnen overhouden. Of minder geld hadden kunnen uitgeven.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt nog een toelichtende vraag? 
 
De heer DE REGT: Het meeste geld naar het Werkplein gaat natuurlijk naar de betaling van de 
uitkeringen. Vindt u dan dat die mensen maar geen uitkering hadden moeten krijgen of..? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Nee, dat zeg ik pertinent niet. 
 
De VOORZITTER: Geen interruptie? Nee. Nee. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Dan ga ik naar de volgende fractie en dat is de 
fractie van de PvdA, dat is de heer Yap neem ik aan? Ja, het is de heer Yap die de eerste termijn gaat 
indienen. Ja, 7 minuten inderdaad meneer Yap. Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter over exact 147 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dit is de laatste 
Begroting van deze collegeperiode met als motto werken aan een evenwichtig Roosendaal. Op basis 
van ruime financiële kaders heeft dit gemeentebestuur de mogelijkheid gehad om na de noodzakelijke 
ombuigingen en hervormingen van de Agenda van Roosendaal een sociaal, duurzaam en evenwichtig 
Roosendaal neer te zetten. Antwoord te geven op de alledaagse uitdagingen voor onze gemeente nu 
en in de toekomst. Is dit gemeentebestuur hierin geslaagd? In de Kadernota die als basis dient voor 
de Begroting gaf het college aan dat het een eind op weg is. Afronden en doorgeven stond hierin 
centraal. Mede op initiatief van de Partij van de Arbeid is de afgelopen jaren gewerkt aan een lokale 
Duurzaamheidsagenda, een concreet actieplan waar voor 2018 5,5 ton is uitgetrokken en voor de 
jaren erna 50.000 euro. Gelet op de ambities die Roosendaal heeft als het gaat om duurzame 
ontwikkeling, duurzaam beleid lijkt het de PvdA dan ook logisch om aan te sluiten bij de mondiale 
agenda middels de 17 global goals die de Verenigde Naties heeft opgesteld. U kunt van onze fractie, 
een voorstel verwachten om aan te sluiten bij dit internationaal kader voor een duurzame toekomst. 
Ook de Roosendaalse Woonagenda is tot uitvoering gebracht met als laatste wapenfeit de 
ontwikkeling van ‘t Zand waar gisterenavond tijdens de informatiemarkt enorm vele belangstelling voor 
was van onze inwoners van jong tot oud om te gaan bouwen op ’t Zand. Als het gaat om afronden en 
doorgeven lijkt het de PvdA van belang dat het college in kaart brengt wat we hebben bereikt en welke 
uitdagingen voor Roosendaal zijn voor nu en de toekomst. Denk hierbij aan de huisvesting van 
arbeidsmigranten, de verbinding tussen leefbaarheid en wonen, de aanpak van de leegstand, het 
optimaliseren van het woon- en werkklimaat en de aansluiting met de recent gepresenteerde 
Brabantse Agenda wonen het de focus op het versnellen van de woningbouwproductie en 
verduurzamen en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad. Ook hier komt onze fractie met het 
voorstel een motie tot de actualisatie van deze Woonagenda. Voorzitter, in het kader van Vitale Wijken 
en Dorpen betreuren wij de terugtrekkende beweging van de lokale overheid in de wijkaanpak. Geen 
wijkwethouders, geen wijkmanagers meer als centraal aanspreekpunt voor onze inwoners en voor 
maatschappelijke organisaties die actief zijn in wijken en dorpen, maar een afbraak van wijkstructuren 
en wijknetwerken die nu weer opnieuw worden opgebouwd. Continu in dialoog zou het 
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gemeentebestuur moeten zijn, maar het lijkt nu meer te functioneren als een piepsysteem. Zie 
hiervoor nog het recente voorbeeld van de kwaliteitsslag van fietspaden ingegeven door ongelukken 
die hebben plaatsgevonden op de betreffende fietspaden. Voorzitter, ook veiligheid en handhaving als 
het gaat om de leefbaarheid in Roosendaal vraagt hierbij volop de aandacht met de meldingen inzake 
drugsoverlast, verkeersonveiligheid en woonoverlast, die wij als fractie regelmatig ontvangen. We zien 
dat buurtpreventieteams hier op volle toeren draaien en veel signaleren. Blijvende ondersteuning 
vanuit de gemeente is hierbij van belang. We nodigen dit college uit ook om aanstaande vrijdag een 
rondje mee te wandelen in het centrumgebied, als het gaat om racen door de Molenstraat, de 
parkeeroverlast en de woonoverlast in de omgeving van het oude centrum en de Stationsbuurt. 
Voorzitter, als het gaat om afronden en doorgeven kijkt onze fractie reikhalzend uit naar de uitvoering 
van de motie van de gemeenteraad die het college de opdracht heeft gegeven om de vergunning van 
de Biomineralenfabriek af te wijzen. U begrijpt wat de politieke consequenties zijn als u de motie naast 
zich neerlegt. We gaan ervan uit dat de indieners Roosendaalse Lijst en de VVD de inwoners hiermee 
niet voor de gek hebben gehouden. Als het gaat om afronden en doorgeven kan wat ons betreft niet 
onbesproken blijven de flater rondom de stamlijn Borchwerf II, dit krijgt wat ons betreft zeker nog een 
vervolg in een te houden raadsdebat. Voorzitter als het gaat om afronden en doorgeven zien we in 
deze Begroting nog steeds niet extra financiële ruimte om de doordecentralisatie in het primair 
onderwijs voor elkaar te krijgen. We vragen ons langzaam af of de besluitvorming deze 
bestuursperiode nu eindelijk nog gaat plaatsvinden. Voorzitter, als het gaat om afronden en 
doorgeven betreuren we het dat dit gemeentebestuur onder leiding van de SP-wethouder afscheid 
heeft genomen van het credo binnen het Sociaal Domein van “Roosendaal, stad van de menselijke 
maat”. Het nieuwe beleid hulp bij het huishouden is niet op orde. Er is bijna een miljoen euro aan 
inhuur personeel uitgegeven om dit nieuwe beleid vorm te geven, terwijl we nog dagelijks meldingen 
ontvangen van inwoners die geen hulp ontvangen. Voorzitter, ook zou er een nieuw armoedebeleid 
vormgegeven worden met als insteek een duurzame uitweg te bieden om uit de armoede en schulden 
te komen. Dit zou voor 1 oktober jongstleden gepresenteerd worden, zo was de toezegging van 
wethouder Van Poppel. Ook de buurt-, wijk- en dorpshuizen weten nog niet waar ze aan toe zijn naar 
aanleiding van de motie “Voorkomen sluiting buurthuizen”. Ook hier lijkt er meer financiële ruimte in de 
Begroting niet te zitten. Voorzitter, naast deze losse eindjes die niet in deze Begroting zijn geregeld 
constateren we als het gaat om afronden en doorgeven dat het vraagstuk van werk en economie, 
arbeid en technologie ook nog niet van de grond is gekomen in deze bestuursperiode. Het 
Economisch Actieplan, het Werkplein en de komst van grote distributiecentra hebben nog niet direct 
het gewenste resultaat opgeleverd en niet voor niets heeft de gemeenteraad gevraagd om een 
Arbeidsmarktagenda met een concreet pakket aan maatregelen. Voorzitter, een los eindje als het gaat 
om afronden en doorgeven is samenwerking met GroenLinks en D66 dat we nu niet willen laten liggen 
is cultuur. Wat hierover onlangs is gepresenteerd, het Cultuurfonds doet geen recht aan het werk wat 
in gang is gezet door het Cultuurnetwerk Roosendaal. Blijkbaar heeft de wethouder Cultuur zijn 
collega’s in dit gemeentebestuur niet kunnen overtuigen om extra middelen uit te trekken voor de 
nieuwe Culturele Netwerkorganisatie, het Cultuurfonds en onze culturele hotspots. Voorzitter, dat 
doen wij dan maar vanavond en we stellen voor om meer middelen vrij te maken dan enkel het 
herschikken van de cultuursubsidies in de nieuwe pot van het Cultuurfonds. Juist met de energie van 
het Cultuurnetwerk en de daarbij behorende prototypes moeten we doorgaan. Voorzitter, wat ons 
betreft is onder meer dekking te vinden in de pot van niet bestede middelen, Vitale Wijken en Dorpen 
en de investeringsimpuls economie. Voorzitter, tot slot de PvdA heeft daarnaast via vele raadsvragen, 
moties en amendementen aandacht gevraagd om te investeren in onderwijs, Roosendaal 
jeugdwerkeloosheid-vrij, buurtrechten en de aanpak van armoede. Nieuwe voorstellen hiervoor 
indienen tijdens deze Begrotingswandeling lijkt ons niet opportuun en we kijken dan ook reikhalzend 
uit naar de nieuwe kansen met hopelijk nieuw elan voor Roosendaal na 21 maart 2018. Voorzitter, 
nog exact 147 dagen.  
 
De VOORZITTER: U heeft exact 7 minuten gebruikt. Complimenten daarvoor. Oké, dan de volgende 
fractie is de fractie van de Nieuwe Democraten. Ik neem aan de heer…  Ja, de heer Schijvenaars gaat 
de eerste termijn daarvoor indienen. De heer Schijvenaars, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Meer dan 20 miljoen euro overschot. Zeker 10 
raadsbesluiten die op uitvoering wachten. Wat heb je aan een Begroting die onvolledig is. Waar is de 
visie, de plannen en de uitvoering? Het college pot liever het geld op dan dat het geld van onze 
inwoners gaat besteden in het belang van onze inwoners. Ook dit jaar is de weerstandscapaciteit van 
2,5 veel te hoog. 20 miljoen euro werkloos. Kun je daar trots op zijn? Onze voorstellen van de 
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afgelopen jaren om de burgers tegemoet te treden werden afgewezen. En keer op keer met dezelfde 
argumenten. Geel geld of het plan is niet door de coalitie of het college bedacht. In Roosendaal gaat 
er bij de verkiezingen gemeenteraad minder dan de helft bij de verkiezingen stemmen. Waarom zo 
weinig? Gaat het zo goed of hebben de mensen het geloof en het vertrouwen in de politiek verloren? 
Populistische partijen krijgen in Roosendaal bijna 1 op de 5 stemmen en dat groeit. Populisme, korte 
termijn denken en afleiden gaan zo de boventoon voeren. Het aantal proteststemmen in Roosendaal 
is zo groot omdat de gevestigde partijen die al jarenlang de stad besturen elk jaar een deel van hun 
geloofwaardigheid zijn kwijtgeraakt. Wij willen, Nieuwe Democraten, dat de basis op orde wordt 
gebracht en gehouden en dat betekent dat de kerntaken centraal moeten staan, nu en straks. Wat 
vinden we prettig is het werk, zijn de wegen goed onderhouden, kunnen we lekker sporten en uitgaan, 
is het veilig op straat, zijn er goede scholen en worden de gewone inwoners door de politiek en het 
bestuur serieus genomen. Dat is de hamvraag. Het gaat vanavond over geld. Het zou moeten gaan 
over onze inwoners. In Roosendaal zijn er structureel teveel mensen zonder werk. Zijn er teveel 
kinderen die uitvallen op school en een beroep moeten doen op de hulpverlening. Zijn er teveel 
ouders die zich tekort gedaan voelen met goede zorg en betrokken zijn in de stad. Is er teveel 
illegaliteit en zijn er teveel slechte stoepjes en fietspaden. Al vele jaren blijkt dat dit college meer geld 
heeft dan plannen. Het wordt tijd voor verandering. Tijd voor daadkrachtig bestuur en denkt dit college 
echt dat ze nog geloofwaardig zijn door nu op de valreep stoepjes en fietspaden te gaan vernieuwen. 
Denkt het college nu echt dat vlak voor de verkiezingen een eenrichtingsring in het centrum het hart 
van de stad gezonder en beter laat kloppen. Denkt het college dat het voor de zoveelste keer inhuren 
van weer een professional, een professor van buiten in de vorm van het zoveelste Projectgroep zal 
zorgen dat de lokale economie gaat groeien? De vraag is eigenlijk waar was het college de afgelopen 
jaren? Waar heeft het college aantoonbaar het verschil gemaakt? Terug naar de Begroting. Er ligt 
voor meer dan 20 miljoen euro op de plank en er ligt een waslijst met raadsbesluiten van de afgelopen 
jaren die nog altijd moeten worden uitgevoerd. We noemen vandaag 25 oktober 2017 zeven 
voorbeelden en andere fracties hebben daar ook al over gesproken trouwens. Een,  de motie extra 
fietsnietjes is verworden tot een lopend proces van welles-nietes. Twee, de motie openbare toiletten is 
geworden tot een druppelend bestuurlijk plasje. Drie, de motie ophalen plasticafval is al ergens in een 
afvalcontainer blijven liggen. Vier, het economisch herstel ging gelukkig sneller dan de motie 
Arbeidsmarktagenda. Vijf, de motie jongeren die willen sporten heeft inmiddels veel rondjes gelopen 
zonder hen. Zes, de motie Werk Op Maat heeft tot nu toe weinig maatwerk opgeleverd en tot slot 
zeven, de motie Tiny Houses zijn wellicht in aanbouw, maar zo klein dat we ze voor onzichtbaar, dat 
ze voor ons onzichtbaar zijn. Kortom het college heeft minimaal 7 raadsbesluiten in de wacht gezet en 
buiten de Begroting 2018 gehouden. Is dus alles begroot? Nee. En waarom voert het college 
genomen raadsbesluiten niet uit? En wat de coalitie hiervan? Samenvattend: 
1. De gemeente snijdt in haar kerntaken. 
2. De gemeente houdt steeds meer geld over. 
3. De gemeente is geen bedrijf. 
4. De gemeente is er van en voor de inwoners. 
5. De gemeente moet haar kerntaken oppakken. 
Al vele jaren pleiten de Nieuwe democraten voor beter onderhoud en beheer van stoepjes, fietspaden, 
wegen en het groen en elk jaar komen wij met voorstellen voor meer geld hiervoor. En elk jaar zegt 
het college dat het er niet is of dat het niet nodig is. Tot nu dan, want nu er over enkele maanden 
verkiezingen zijn nu wil het college wel investeren in stoepjes, fietspaden, wegen en groen. Hoe 
doorzichtig. Conclusie: Als er elk jaar verkiezingen zouden zijn, dan was in Roosendaal de basis dus 
wel op orde geweest. Als vele jaren vragen wij vergeefs om de menselijke maat in het besturen van de 
stad en dorpen. Het gaat immers om onze 77.000 buren, vrienden, collega’s, werkers, vrijwilligers. 
Kortom: Alle inwoners van Roosendaal die met elkaar samenleven. De menselijke maat moet terug. 
Kort en bondig, dit college en deze coalitie is vooral bekend van praatjes en die vullen geen gaatjes. 
Het wordt tijd om echt aan de slag te gaan. En op tijd aan de slag, direct na de verkiezingen in plaats 
van net voor de verkiezingen, zoals nu. Wij komen vanzelfsprekend met de traditionele moties die 
vervolgens enkele jaren later alsnog in uitvoering gaan. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars en wederom netjes binnen de tijd. Dank u ook 
daarvoor. Herstel. Ik zie een interrumpant. De heer Van den Beemt van de VVD heeft een interruptie 
voor de heer Schijvenaars. Ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht de hele tijd en daar gaan de Nieuwe 
Democraten, die komen dan met een fantastisch voorstel, deze keer wel onderbouwd om ja ik durf het 
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bijna niet te zeggen die gaatjes dan te vullen. Maar waarom schuift u hem nou weg, waarom doet u 
het nou niet? 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik heb net in mijn laatste alinea gezegd dat natuurlijk komen wij 
weer dit jaar opnieuw met de bekende moties die wij elk jaar indienen al vele jaren lang waarvan de 
VVD-fractie elk jaar al vele jaren lang zegt van nee gaan we niet steunen want de wethouder zegt er is 
geen geld of het niet nodig. Kortom, de VVD-fractie hebben wij keer op keer uitgenodigd en het is de 
VVD-fractie die keer op keer zegt van wij gaan de Nieuwe Democraten niet steunen. Hoe goed hun 
voorstellen ook altijd zijn, want u voert ze namelijk jaren later altijd uit. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, u heeft nog een vraag? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, nou voel ik me toch echt tekort gedaan. Ik ben nou toch 
oprecht geschokt want we hebben nog nooit gezegd dat we een motie van de Nieuwe Democraten 
niet steunen omdat de wethouder iets zegt, we hebben altijd zelf ontdekt dat ze niet deugden.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, nog een…? Nee geen interruptie? Dan was dat uw eerste 
termijn. Dank u wel meneer Schijvenaars. Dan gaan wij nu naar toch naar mevrouw Koenraad, maar 
nu dan voor de eerste termijn. Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. De Kadernota 2018 heette “vasthouden, afronden en 
doorgeven” en deze kaders vinden we nu terug in de Programmabegroting aangevuld met enkele 
moties en amendementen. Behalve het college kan GroenLinks als fractie ook al wat afronden en 
doorgeven en dat zal ik gaandeweg in deze termijn ook doen. Ik ga niet zeggen vragen aan de 
wethouder ofzo. U moet gewoon zelf goed opletten dan weet u zelf ook waar de antwoorden nodig 
zijn, dat we dat even afspreken. De aangekondigde, goed, de aangekondigde overschotten in de 
begrotingsbehandeling voor 2017 vorig jaar dus, die zijn er nooit gekomen en enkele mensen 
refereren daar ook al aan. We zien ze dan ook niet meer terug in het meerjarenperspectief. Het is 
bijna een jaar geleden dat de motie over het Burgerakkoord werd aangenomen. Vanaf het begin van 
het proces Burgerakkoord waren er twee smaken te vinden, omdat bij de Agenda van Roosendaal 
burgers betrokken waren bij de noodzakelijke hervormingen en ombuigingen leek het omgekeerde om 
burgers te betrekken bij het bestemmen van overvloed een goede zaak en dat was ook zo. Naast 
deze smaak waren ook de enthousiastelingen die sowieso wilden vernieuwen en nadenken over 
vragen als hoe gaan we om met een representatieve democratie, hoe betrekken we andere 
opvattingen die niet per se politiek ingebed zijn. Wat is de rol van de raad in deze veranderende 
verhoudingen en deze smaak heeft altijd leuke oneliners als “democratie is geen kijksport maar een 
werkwoord” en in een tijd waarin we over alles en op alle tijden onze mening kunnen geven en dat ook 
doen mogen we maar een keer per vier jaar gaan stemmen. Toen het geld er niet bleek te zijn of niet 
bleek te komen droogde de belangstelling voor het Burgerakkoord op. Ook vanuit deze raad, het werd 
eigenlijk gewoon een van de vele Commissies en daarmee werd ook het hele charmante 
democratische van het Burgerakkoord gewoon weer oude politiek. Een evaluatie zoals de SP voorstelt 
dat lijkt GroenLinks een prima idee, want het is zeker zo dat het de moeite waard is en dat het niet 
perfect gaat de eerste keer. Dat lijkt me dus ook heel aannemelijk, helaas dus. GroenLinks is van 
mening dat onze politiek, ons politiek ambacht hoe dan ook gaat veranderen dat is een kwestie van 
tijd. En als je twee periodes terugkijkt zoals ik ondertussen kan doen zie je ook wel dat er echt veel 
stappen gemaakt zijn in Burgerparticipatie, Burgerakkoord, bestuurlijke vernieuwing, enzovoort. Maar 
het mag wel meer veranderen, maar ook sneller. De tijd van dit gepraat tussen deze muren, die 
vonden wij voorbij en dat vonden we allemaal. En toch staan we hier weer en we wilden eigenlijk liever 
de straat op en uit deze raadszaal. En dat is eigenlijk nog steeds niet goed gelukt. Terugkijkend naar 
de twee perioden kunnen we ook voor het Sociaal Domein een rode lijn, of een grote lijn trekken. De 
eerste periode bestond vooral uit kaderstellen en voorbereiding op de daadwerkelijke transitie. De 
tweede periode waarin we nu zitten was vooral veel inrichten en gedoe en ook transitie, de volgende 
periode waarin we allemaal nog niet zitten daaraan waagt GroenLinks een voorspelling. 
Burgerparticipatie en cliëntparticipatie zal zich verder gaan ontwikkelen en zal zeker door gaan zetten. 
Voor de WMO zal cliëntparticipatie en ervaringsdeskundigheid een hele belangrijke ontwikkeling 
worden. Een beweging die in de langdurige zorg al gaande is en die voor een werkelijke transformatie 
kan zorgen in het Sociaal Domein. Het lukt nog steeds niet goed om de groeiende vraag aan 
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jeugdzorg terug te dringen. En dat moet wel want de middelen lopen terug en het is ook een top 1 
risicoparagraaf in onze eigen Begroting. Vandaag in de dagmail post over de motie “Een sterke 
jeugdhulp door sterke verbindingen met het onderwijs”. Toch hadden we die antwoorden niet per se 
willen hebben, want het is toch wel veel beleidstaal. En eigenlijk zijn we vooral benieuwd naar hoe het 
werkelijk gaat. De transitiecommissie Sociaal Domein van de VNG adviseert om juist met de 
gebruikers van jeugdzorg, kinderen en hun ouders/verzorgers de scholen en de jeugdhulpverleners te 
onderzoeken waar de groeiende vraag naar jeugdhulp vandaan komt, een dialoog aan te gaan. En 
een adviesraad Sociaal Domein zou deze  dialoog moeten faciliteren. Het beleid is er al we hebben 
geen gewezen bestuurders meer nodig in dit soort raden, maar doeners. Mensen die goed zijn in 
communiceren, gesprekken leiden, een platform voor uitwisseling kunnen maken. En ik weet dat ik die 
mening niet alleen heb. Zo zouden we op de weg naar preventie kunnen komen en ook toekomen aan 
een sterk voorliggend veld. Er is nog veel werk aan de winkel. In de Begroting staat ergens op een 
van de bladzijden “samen met onze partners werken we gericht aan de gewenste cultuuromslag bij 
professionals en inwoners”. Alsof wij hier al omgeslagen zijn hier ten gemeentehuize en alleen nog 
maar de inwoners hoeven op te voeden. Dat gelooft GroenLinks niet dat we al zover zijn. En dat 
maakt ook direct een leuk bruggetje naar het Cultuurnetwerk, want wie kan ons nou anders leren 
denken en doen? Dat zou misschien wel juist het Cultuurnetwerk kunnen zijn alleen het Cultuurfonds 
realiseren vindt GroenLinks niet genoeg. En andere partijen hadden het daar ook al over. Volgende 
week woensdag krijgen we een presentatie van het Cultuurnetwerk over de prototypes en juist de 
prototypes doorzetten vindt GroenLinks kunnen wij van leren hoe we anders kunnen samenwerken. 
Kunst en cultuur zou dan een voorloper zijn van het  nieuwe netwerkdenken en kan ons helpen om 
uitgesleten paden te laten voor wat ze zijn en nieuwe paadjes te maken, want die hebben we nodig. 
GroenLinks zou dan inderdaad voor de Begroting ook iets willen doen waardoor het Cultuurnetwerk 
structureel wordt gefinancierd juist ook vanwege de uiteindelijke meerwaarde voor het Sociaal Domein 
en die link is misschien niet voor iedereen heel erg voor de hand liggend. Maar wij zijn ervan overtuigd 
dat die er zeker is. GroenLinks is net als Roosendaalse Lijst en andere partijen benieuwd naar de 
uitvoering van de motie “Van vangnet naar uitweg”, dat was een GroenLinks-motie samen met PvdA 
en ook een aantal anderen. Deze motie hoorde al bij de Kadernota 2017. Wel is er van alles over 
vergaderd en besproken en gebrainstormd, maar we hebben nog geen visie op papier over hoe je 
overerfbare armoede, want daar hebben we het dus over, over hoe je die uitbant. En er is ook geen 
budget voor vrijgemaakt in de Begroting. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, kunt u naar een afronding gaan? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, nog steeds zijn er allerlei maatregelen die onder vangnet vallen maar een 
structurele uitweg ziet GroenLinks nog niet verschijnen in deze Begroting. Tot slot de 
Duurzaamheidsagenda, daar hebben we het in juni 2017 over gehad, het Actieplan Roosendaal 
Futureproof. Bij de behandeling in juni 2017 werd er een amendement aangenomen unaniem nog wel 
van GroenLinks, dat van investeringen op het gebied van energietransitie wil dat zou worden 
aangegeven hoeveel CO2 daar dan minder zou worden uitgestoten en hoeveel nitraat en zo minder 
zou verschijnen in het milieu. Wij hebben daar nog niets van gezien, van die monitor. En wij zouden 
die kengetallen wel graag in de Begroting hebben en niet, eigenlijk vinden we dat veel belangrijker 
dan hoeveel winkelende mensen er op zaterdag door de stad komen. Wij hebben een groot probleem 
in Brabant met een sterk verzuurd milieu, gevolgen voor het drinkwater en een afnemende… 
 
De VOORZITTER: Ik wil u toch vragen om naar een afronding te gaan. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. Een afnemende biodiversiteit. En als wethouder Theunis zich in de 
volgende periode, maar dan ook echt als duurzaamheidswethouder zou willen profileren moet er echt 
nog een aantal scheppen bovenop. Ja, dat is geen grapje. Je komt er niet met het plaatsen van LED-
verlichting op voetbalvelden. En over de mestverwerking en mestvergisting komen wij daarom op een 
ander moment hopelijk nog met elkaar in debat. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. En ik weet zeker dat de heer Theunis het op prijs 
stelt dat mevrouw Koenraad en GroenLinks ook in de volgende coalitie hem een plaatsje gunt dus. 
Oké. Dit eindigt de eerste termijn van de zijde van de raad. Dan volgt nu de beantwoording op de 
gestelde vragen en dat waren er toch aardig wat als ik ze goed geteld heb van de zijde van het 
college. Ja, ik ga af dat ik dan gewoon bij u kan beginnen, dus ja. Wethouder Theunis, ga uw gang. 
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De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij kan ik er redelijk snel doorheen lopen. Dat 
zal ik ook doen. Even inderdaad de vragen die gesteld zijn even en misschien even een korte reactie, 
vragen de reactie een paar opmerkingen. Even starten bij de VVD. Ik zie met genoegen uit naar de 
twee moties op sport, dat zeker ook maar dat zal ik wel bij de motie ook aankondigen wat we eigenlijk 
aan de nieuwe loten in het sportbeleid juist inderdaad sporten voor mensen met beperkingen. En ik 
ben ook met de faciliteiten voor sportaccommodaties kijk er met genoegen naar uit. Er is nog een 
opmerking over, inderdaad behaalde resultaten. Ik heb dat even opgevangen met name over de 
afvalinzameling de plastic. Daarvan kan ik in ieder geval aankondigen dat is ook eigenlijk aan de orde 
geweest wat de heer Yap ook terecht vroeg van laat nou eens even zien aan het eind van de 
bestuursperiode afronden en doorgeven hoe ziet er dat uit. Dat u binnen enkele weken een voorstel 
van het college zult zien over omgekeerd inzamelen wat dat ook de betekenis zal zijn voor 
bijvoorbeeld de plastic inzamelen. Dan even snel naar de VLP. Ja  er was ook al het gedoe bij de 
Kadernota natuurlijk was er wel of niet een Begrotingsoverschot. Bij de Kadernota dat was er wel 
zeker. In november heb ik dat aangekondigd, bij de Kadernota hebben we laten zien dat dat 
Begrotingsoverschot alleen maar groter was geworden. Dat was helemaal geen leugen, geen 
misvatting, Begrotingsoverschot was er. Kadernota was het groter. Is er ook edoch dat overschot is 
vervolgens met voorstellen vanuit u raad en in de Kadernota is dat overschot volledig ingevuld. 
Bestond dat en bestaat dat overschot? Ja, precies zoals ik dat vorig jaar november heb aangekondigd 
zelfs het was nog gegroeid. Kijk ook naar het debat over de Kadernota, want daar hebben we dan 
precies hetzelfde gedaan. Ja, Burgerakkoord daar heb ik maar een reactie op natuurlijk laten we wel 
wezen bijna een jaar geleden werd de motie van het Burgerakkoord. En je zit als wethouder Financiën 
gewoon te kijken van zijn er nu concrete voorstellen uit het Burgerakkoord om te verwerken in de 
Begroting. Nee, die waren er niet in de Kadernota en waren er ook niet bij de Begroting en dan kan je 
ook geen moeilijke voorstellen daarvoor in die Begroting verwerken. Heel simpel. Toch hebben wij in 
de geest van het Burgerakkoord gehandeld door in ieder geval op de valreep met die drie thema’s te 
benoemen van kijk daar zit een stuk budget waar in ieder geval ben ik blij met de complimenten voor, 
mevrouw Koenraad over de burgerparticipatie wat we gedaan hebben deze periode daar zit nog een 
mogelijkheid om daar wat met die burger te gaan doen. Maar we zijn nog steeds in afwachting van 
concrete voorstellen vanuit het proces Burgerakkoord. Ja, de vraag was nog hoe het staat in de 
Begroting met de verbouwing van het raadhuis. Ik zou het niet weten, want ik heb toch geen voorstel 
gezien. Hoe kan ik nou iets op de Begroting, hoe weet ik nou dat het raadhuis verbouwd gaat worden 
en hoeveel dat gaat kosten. Ik weet het niet, maar misschien kunt u dat een keer aanleveren. 
Belastingen daar wordt wel gezegd natuurlijk inderdaad een inflatiecorrectie, stijging van de 
rioolheffing waarvan duidelijk is u heeft zelf als raad het gemeentelijk rioolplan vastgesteld waarin 
duidelijk van de investeringen waar u als raad ook heeft vastgesteld de nodige investeringsruimte de 
komende jaren en de vaststelling. Daar tegenover staat wel degelijk een lastenverlaging, de 
afschaffing van de hondenbelasting en zeker ook de sterke daling van de afvalstoffenheffing. Dan 
even inderdaad dank aan de heer Van den Beemt over de uitbreiding van het Duurzaamheidsfonds 
wijk- en buurthuizen voor de scoutingverenigingen, maar dat was heel duidelijk ook op het verzoek 
van de heer Van den Beemt, die was ik vergeten. De heer Van den Beemt zei terecht van neem die 
effe mee en dat doen we ook. Dan de VLP de vragen over de gesprekken met de sportverenigingen. 
Buitengewoon goed. Ja, dan misschien wat minder positief verhaal maar toch nog even over D66 van 
lollig, “stankoevers” leuke woordspeling. Doen we Roosendaal goed mee echt waar. Leuk verzonnen, 
blijkbaar bent u zoveel tijd bezig geweest om dat te verzinnen dat u antwoorden van een wethouder 
en zaken over een spoorlijn gewoon niet goed leest, want en daar slaat u wel een flater daar ben ik 
scherp in. Wat wij hier doen in dit huis met woordspelinkjes, met dingen niet goed lezen, beeldvorming 
creëren en dan nog steeds suggereren dat in Roosendaal veel beter financieel zou hebben opgestaan 
als die 3,7 miljoen niet was besteed. U heeft mijn antwoorden gezien, u heeft ook de krant kunnen 
lezen dat die 3,7 miljoen volledig private investering is waar geen euro Roosendaals geld in zit. En dat 
er op dat spoor geen trein rijdt dat is te wijten aan de bedrijven en niets anders. Kost ons in ieder 
geval ook geen enkele euro. Maar is aangekondigd dat dat nog keertje gaat komen, dat zie ik met 
genoegen tegemoet. Hetzelfde geldt voor het Werkplein. We zouden er veel beter hebben 
voorgestaan, als wat? Als we minder geld hadden gegeven aan het Werkplein. Dat is volledig besteed 
aan uitkeringen, het betalen van bijstandsuitkeringen. Dat was ook, als u opgelet hebt was niet de 
probleemstelling rond de Werkpleinen, want dat ging over de toekomstige Begroting maar niet over de 
daadwerkelijke uitgaven. Kortom veel tijd besteden aan leuke woordspelingen, maar vermijd dan ook 
de beeldvormingen dat we allemaal veel beter financieel hadden voorgestaan met deze twee 
onderwerpen. Onzin. Partij van de Arbeid, terecht, afronden, doorgeven. Ik voor mij kan in ieder geval 
aankondigen ik heb ook met de Duurzaamheidsagenda gezegd eind van het jaar even de balans 
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opmaken. Wil ik ook koppelen aan mevrouw Koenraad waar staan we met de duurzaamheid? Zitten er 
concrete resultaten? Omgekeerd inzamelen komt er bijvoorbeeld aan, dat ook doen. Ook met de 
Woonagenda. We zijn in voorbereiding van een themabijeenkomst met de raad om eventjes te kijken 
waar staan we in Roosendaal met de woningbouwprogrammering, waar staan we met onze projecten. 
Hoe verhoudt zich dat tot de versnellingsagenda van de Provincie  dat gaan we in ieder geval 
organiseren nog voor het einde van deze bestuursperiode. Zal ook gelden voor sport. Ook belangrijk 
waar staan we als sport. Wat hebben we bereikt en wat willen we nog meer gaan doen. Ja, tot slot, 
dat is heel aardig nu dat is inmiddels ook traditioneel mijn verhouding met de heer Schijvenaars 
natuurlijk van dan zie ik weer dat onderdelen daarvan, dan denk ik wel eens van hij heeft een oud 
betoog van een paar jaar geleden uit de lade gepakt en dat leest hij voor. Want veel verschil zit er ook 
niet in. Traditionele moties, daar heeft hij er ook precies dezelfde van. Een ander jaartal erop en dan 
komt dat weer natuurlijk, allemaal heel lollig. En dan komt hij een keer letterlijk en figuurlijk en ik ga 
hem nou een keertje gelijk geven, eigenlijk. Want eigenlijk die 20 miljoen die is er, dat klopt ja. En 
dezelfde grammofoonplaat van de heer Schijvenaars ook elk jaar, want als hij zo door gaat komt hij 
eind van het jaar nog eens in de top 1000 terecht met z’n plaatje. Maar elke keer weer de traditionele 
moties, ik heb het hier staan, u heeft gelijk 20 miljoen. Ik daag u nou al elk jaar uit om nu eens met 
een amendement te komen waarin gewoon staat dat u zegt van ik maak geld vrij, ik Nieuwe 
Democraten voor onderhoud Groen en dat doe ik door de Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds 
Wijk- en Buurthuizen op te heffen, want daar zit dat geld namelijk in. En ik ga de Risicoreserve Sociaal 
Domein ga ik opheffen, dat gaat u dan doen. Of ik ga de Bestemmingreserve Vitale Wijken en Dorpen 
ga ik opheffen dan heeft u lef. Dan heeft u amendementen waar de raad wat mee kan, maar juist dat 
dat doet u voor mij bekend voor het achtste jaar maar misschien de jaren daarvoor ook al want dat 
doet u consequent niet. Want u roept ja het geld, het college geld 20 miljoen ligt er op de plank. Ja, 
met een bestemming door de raad daarvoor aangegeven. En als u lef hebt dan maakt u gewoon een 
amendement en dan zegt u van ik maak hier 16.123.615,00 eurocentjes maak ik vrij om te besteden 
aan andere doeleinden, maar dat doe ik door het opheffen van al die bestemmingen. Dan zeg ik wel 
aan meneer Schijvenaars, dan bent u een vent.  
 
De VOORZITTER: Het voorspellend vermogen van portefeuillehouder Theunis is fenomenaal, want 
inderdaad de heer Schijvenaars staat er voor een interruptie. Ga uw gang meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met een compliment. Ik ben 
zeer tevreden dat de wethouder uiteindelijk na zoveel jaren dus volmondig toegeeft dat er in de 
Begroting inderdaad gewoon 20 miljoen al jarenlang op de plank ligt en dat het college daar geen 
plannen voor heeft. Het is buitengewoon knap dat een wethouder dat ook gewoon volmondig erkent 
hier in de publieke ruimte. Chapeau daarvoor. Voorzitter, en dat wij gelukkig altijd een consequent 
verhaal hebben dat is in ieder geval een pluspunt van de Nieuwe Democraten. Wij waaien niet met 
alle winden mee. En waarom vertellen wij elk jaar dit soort verhalen? Omdat u zo langzaam leert. U 
doet er zo verrekte lang over om op een gegeven moment te snappen dat je onderhoud moet plegen.  
 
De VOORZITTER: Heeft u nog een vraag meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dat is de essentie natuurlijk van de manier waarop je kunt besturen en 
ook van de manier waarop je politiek kunt bedrijven. Dus, voorzitter, de wethouder staat vrij om 
uiteraard weer komisch te gaan reageren maar misschien ook een beetje inhoudelijk te gaan 
reageren, voorzitter. Dank u wel. 
 
De heer THEUNIS: Dat ga ik gelijk doen, want traditioneel voordat de heer Schijvenaars weer afdruipt 
nog even specifiek waar het om gaat dat geld inderdaad waar meneer Schijvenaars, maar nu zegt u 
het college heeft daar geen voorstellen. Dat klopt, het is geen geld wat vrij is in de Begroting, want die 
is structureel. Het gaat om incidenteel geld vastgelegd in Bestemmingsreserves waar u vrij over kan 
beschikken, wanneer u de rest van uw collega’s kunt overtuigen om die bestemming daar af te halen. 
En wat u nu aan het doen bent rond die microfoon om er een beetje niet op die inhoud in te gaan, 
maar om er een beetje omheen te zitten cirkelen.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap nog een interruptie, denk ik. Ja, de heer Yap van de PvdA. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, u heeft de kritiek gehoord van veel fracties in eerste termijn dat eigenlijk 
deze Begroting niet compleet is. De collega’s laten een aantal opdrachten na om die uit te voeren. 
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Wat is uw opvatting hierover? Ik kan het rijtje weer oplepelen met moties die financiële consequenties 
zouden kunnen hebben. Het college weigert om die voor 1 oktober uit te voeren en dan zitten we 
eigenlijk toch over een niet-complete Begroting te spreken, te praten? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ik vind het een prachtige, complete Begroting daar liggen natuurlijk moties en de 
uitvoering van die moties ik heb geen indicatie ontvangen. Er zijn moties uitgevoerd, kost dat dan geld 
dan? Want er is over de Tiny Houses daar ben ik druk mee doende, daar spreek ik zelf maandag 
mevrouw Koenraad nog over. Toch over de Tiny Houses dat hoeft toch helemaal geen geld te kosten? 
Ja, een beetje kleingeld, maar goed dat... Dus als u kijkt naar… 
 
De heer YAP: Nee, voorzitter… 
 
De heer THEUNIS: Als u kijkt naar die moties… 
 
De heer YAP: Nee, voorzitter… 
 
De heer THEUNIS: Uitvoeren van en overigens… 
 
De heer YAP: Voorzitter… 
 
De heer THEUNIS: Citymarketing en cultuur, daar komen gewoon voorstellen vanuit het college, die 
zaten ook in de Kadernota, zitten in de Begroting. Dat u dat niet genoeg vindt dat kan ik begrijpen, 
maar het zit compleet in de Begroting. 
 
De VOORZITTER: Nog even een vraag van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de wethouder Financiën maakt nu een karikatuur juist van de opdracht die 
deze gemeenteraad aan het college mee heeft gegeven. Ik kan ze, ik zal ze toch maar dan 
opsommen: Onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten, onderzoek structureel meer geld 
voor mbo-studenten, cultuur meer geld als het gaat om culturele netwerkorganisatie Cultuurfonds 
noem maar op, Citymarketing, een logische fietsverbinding Oost-West, en scootervrije binnenstad, 
voorkomt sluiting buurthuizen. Allemaal opdrachten waarvan ik waarschijnlijk wel kan voorspellen dat 
dat financiële consequenties heeft. Armoedebeleid, in uw antwoorden geeft u aan voor 2018 
verwachten we geen extra financiële consequenties maar 2019 wel. Maar voorzitter, we hadden dat 
toch gewoon in deze Begroting moeten zien als de raad, een meerderheid van deze raad de opdracht 
geeft werk dat voor 1 oktober uit, want dan kunnen wij daar eventueel in de Begrotingsbehandeling 
daarover debatteren. Voorzitter, we hebben dat hele lijstje ik meen 7, 8 opdrachten die zijn gewoon 
niet uitgewerkt, dus dan kunnen wij deze Begroting toch niet goedkeuren? 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat uw vraag duidelijk is. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, maar dat is natuurlijk iets anders. Er ligt een opdracht in aan het college als u 
raad zegt van ik ben er niet tevreden over, over het uitvoeren van de opdracht of ik heb nog geen 
voorstel gezien, dan kan ik dat begrijpen. Ik zit als wethouder Financiën ben maar in een ding  
geïnteresseerd zijn mij helder vanuit het voorstel de financiële consequenties, dat kan ik in de 
Begroting opnemen. En wat er niet is kan ik niet in de Begroting opnemen. Maar we hebben elk jaar 
de discussie, elk jaar komen er moties om opdracht  te geven om iets te onderzoeken waarvan we 
weten dat die op enig moment financiële consequenties en dan maar naar het vraagstuk om die of 
tussentijds een oplossing te zoeken in de Begroting of inderdaad in de Kadernota 2009 want dat is 
ook weer een volgende ronde die we hebben. Of in het Bestuursakkoord dat zit er ook nog tussen. 
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers wel, niet? Wel een interruptie. De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de verbouwing van het Oude Raadhuis, u 
zegt ik weet van niets. Volgens mij zijn ze er al maanden over bezig. In de krant heeft ook gestaan dat 
dat 6 ton zal gaan kosten en dan zegt u tegen mij kom maar met een raadsvoorstel. Die kan ik dan 
niet volgen. 
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De VOORZITTER: De heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Kijk, laat ik zeggen ik weet wel dat men bezig is en men is, het is uw raadszaal, 
het is uw raadhuis en niet het mijne. En u bent bezig volgens mij al heel lang dat weet ik met om te 
kijken, voorstellen hoe u omgeving, u raadszaal eruit moet zien. Maar dat geldt weer hetzelfde ben ik 
heel simpel als je nou komt op tijd met een voorstel om iets te gaan doen. U gaat dat tenslotte over 
met hoeveel kost het dan kunnen we dat opnemen in de Begroting en wat er niet is kan ook niet in de 
Begroting. 
 
De VOORZITTER: Dat waren denk ik de beantwoordingen van de vragen wethouder Theunis. Dan ga 
ik naar wethouder Verbraak voor de antwoorden op de vragen die voor zijn portefeuille gelden. Ga uw 
gang. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, dank u wel, voorzitter. We gaan maar even langs de diverse partijen die 
vragen hebben gesteld. De heer De Regt merkte, had een interessante opmerking die zegt staat er 
geen tegenstrijdigheid in? Aan de ene kant zie je dat wij door willen pakken in het kader van 
innovatieve bedrijvigheid met robotisering onder andere en dat gaat dan toch ten koste van banen. 
Nou, die discussie speelt op dit moment enorm. Ik ben met heel veel in gesprek ook met Logistiek 
Platform en anderen en degene die in de sector werken die zeggen die robotisering is keihard nodig 
en daarnaast zullen we nog volop mensen nodig blijven hebben wellicht ook op een andere manier. 
Maar er komt zo’n enorm tekort de komende 10 jaar aan personeel dat die robotisering juist heel sterk 
nodig is om de productie van de bedrijven vol te kunnen houden. Dus er blijft ook heel veel handwerk. 
Dat wordt overal gezegd. Denk nou niet dat die robotisering alles gaat vervangen dat is niet zo, zeker 
ook niet bij de e-commerce bedrijven en daar wordt op dit moment volop over nagedacht hoe we 
mensen kunnen voorbereiden op die toekomst en dat geldt ook voor mensen met een achterstand  op 
de arbeidsmarkt. We zien dat het bedrijfsleven steeds meer gaat kijken naar mensen met een 
achterstand om mee te laten doen. Naast u zit de winnaar van de participatieprijs en die, daar is dat 
een prachtig voorbeeld van en zo kan ik nog 10 bedrijven noemen. In Geertruidenberg waren 
honderden werkgevers aanwezig die doordrongen raken van het is waardevol om mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces te brengen en op dit moment bij Primark van de 
150 medewerkers die er werken zijn er 42 mensen geplaatst uit onze kaartenbak. Dus daar zijn we 
ook erg trots op en wordt ook overal als voorbeeld gebruikt. Maar investeren in opleiding gaan we ook 
doen bij WVS, leerwerktraject onder andere en dat is ook een hele belangrijke. Voorzitter, diverse 
sprekers spreken uiteraard over de cultuur, dat doet me ook goed. Ik heb ontzettend veel waardering 
voor het Cultureel Netwerk wat we de afgelopen jaren hebben weggezet. Groot participatief traject 
daar is uit gekomen u heeft de Raadsmededeling gekregen dat we gaan starten met dat Cultureel 
Netwerk, dat er een bestuur komt en dat het Cultuurfonds in het leven geroepen wordt. Nog niet 1 
januari 2018 meneer Raggers, maar 1 januari 2019 maar in ’18 worden de voorbereidingen getroffen 
om dat Cultuurfonds handen en voeten te geven. Daar hebben we op dit moment 210.000 euro uit 
bestaande budgetten voor vrijgemaakt, dat kunt u ook lezen in de Raadsmededeling. Is dat genoeg 
om alles voor elkaar te krijgen wat het Cultureel Netwerk wil? Nee. Dat is niet, als je alles wilt wat het 
Cultureel Netwerk wil met al die prototypes waar mevrouw Koenraad een hele mooie metafoor over 
gebruikte, dan zul je in de toekomst meer geld nodig hebben. Ik ben ervan overtuigd dat u allen in uw 
verkiezingsprogramma Cultuur een belangrijk onderdeel zal zijn van uw programma. En als we echt 
door willen met het Cultureel Netwerk en daar gaan we ook mee door, dan zal daar als u wilt dat alles 
gebeurt wat er in voorbereiding is geweest en denk om zeker volgende week woensdag naar die proef 
project de prototypes, dan zal daar in de toekomst ook geld voor nodig zijn. Maar op dit moment is er 
dat niet en dan kan ik dat ook niet toevoegen hoe graag ik dat ook zou willen. 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak u heeft een interruptie van de heer Yap van de PvdA. Ga u gang 
meneer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, u sluit af dat u geen middelen heeft gevonden om dat toe te voegen. We hebben 
wel vernomen van de personen die betrokken zijn bij dat Cultuurnetwerk dat die toch erg teleurgesteld 
zijn in de Raadsmededeling waarin staat hoe met de toekomst van dat Cultuurnetwerk verder wordt 
omgegaan. Maar u heeft daarnaast ook, naast die opdracht waarvan wij dan wellicht later nog over in 
debat gaan ook nog andere opdrachten meegegeven denk ook aan de culturele hotspots om daar iets 
mee te doen. En een bredere vorm nogmaals dan het Cultuurfonds wat u nu voorstelt, bestaande 
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budgetten onderbrengen in een nieuw fonds. Wanneer kunnen wij daarvan dan een uitwerking 
krijgen? 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ja we lopen vooruit op de discussie en ik stel voor meneer Yap dat 
we die discussie voeren als we het ook echt op de agenda hebben staan. En natuurlijk komen daar 
voorstellen voor dat kunt u ook lezen in de Raadsmededeling maar nogmaals het Cultureel Netwerk 
heeft uitermate sportief de boel opgepakt en die gaan echt wegzetten wat ze graag willen wegzetten. 
Sterker nog dat wordt verbreed. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wel een beetje in het verlengde van de heer Yap. U haalt 
de voeding van het fonds, van het Cultuurfonds uit de bestaande budgetten onder meer uit 
Activiteitensubsidies. U haalt er 120.000 euro uit en u stopt het in een ander potje. Is het eigenlijk niet 
een sigaar uit eigen doos met andere woorden oude wijn in nieuwe zakken? Tenminste zo zien wij het 
toch. 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, absoluut niet. Als je ziet wat er weggezet is dan zie je dat er op 
een andere manier gewerkt wordt, dat er heel veel verbinding plaatsvindt met name ook met bedrijven 
en dat er op een andere manier gewerkt wordt dat zie je ook terug in de prototypes. Maar dat zie je 
ook terug bij het Cultureel Netwerk die een enorm breed verband opgebouwd hebben en dat willen we 
uiteraard graag vasthouden dus er zit zeker heel veel vernieuwing in. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt nog een toelichtende vraag? 
 
De heer DE REGT: Ja, toch even een kleine aanvulling daarop. U snijdt wel 120.000 euro weg uit die 
activiteitenpot waar ook sportactiviteiten, muziekactiviteiten uit gefinancierd worden, daar blijft nog 
30.000 euro van over. Dat vinden wij eigenlijk wel erg laag. Vindt u dat ook? 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Wat vindt u dat? Erg laag? 
 
De heer DE REGT: Die 30.000 euro die er nog overblijft voor alle andere activiteiten buiten cultuur 
om? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, dat is een kwestie van keuzes maken. Ik bedoel als je binnen 
bestaande middelen zoekt ja dan moet je naar dit soort oplossingen. Ja, dan komen we terecht bij 
mevrouw Oudhof van de SP met een uitermate verrassend slot eigenlijk van haar betoog waarover al 
wat discussie is geweest moeten we niet het stopzetten van grote bedrijven om die binnen te halen. Ik 
heb u al meerdere keren gezegd dat wij als gemeente en als Borchwerf BV CV de grote percelen zijn 
uitverkocht. Alle grote percelen die zijn uitgezet er zijn nog links en rechts nog wel wat kleinere kavels. 
Maar bijvoorbeeld om maar eens iets te noemen het Philipsterrein 21 hectare is inmiddels aan een 
ontwikkelaar verkocht en die zal straks met bedrijvigheid komen. Bij Sensus Suiker Unie ligt nog een 
perceel van 8 hectare. Dus je kunt niet zomaar zeggen hou grote bedrijven tegen om naar 
Roosendaal te komen, dat zou heel vreemd zijn. En laat vooral geen Poolse of migranten toe, Poolse 
werknemers. Als u weet dat twee bedrijven op Borchwerf goed zijn voor 1.600 banen en met die 
bedrijven hebben wij ook heel veel contact om zoveel mogelijk mensen uit onze kaartenbakken te 
plaatsen, dan moeten we daar heel blij en trots op zijn dat die bedrijven hier naar Roosendaal zijn 
gekomen. Dat die ook soms migranten nodig hebben omdat ze niet aan voldoende handjes kunnen 
komen, ja dat klopt. En ik ben ook heel blij nu met de discussie over de salarissen, want dat zal 
wellicht straks in een heel ander daglicht komen te staan. Maar u hebt mij de afgelopen jaren toch wel 
steeds de opdracht gegeven zorg nou dat er bedrijven binnenkomen waar ook veel werknemers 
geplaatst kunnen worden. Ja, ben daar trots op en ga het dan geen Dozendaal noemen meneer 
Raggers. Wij hebben hier bedrijven waar iedereen bij wijze van spreken de vingers bij aflikt, hadden 
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wij die maar gehad. En ben dan trots dat wij hier in Roosendaal zorgen voor een enorme 
werkgelegenheidsimpuls en dat gaan we ook terugzien in de cijfers. De afgelopen vier maanden zie ik 
een terugloop van het aantal bijstandsgerechtigden meneer Yap, een terugloop. Ik ga allemaal nog 
niet staan juichen maar we zien wel inclusief statushouders dat we de afgelopen vier maanden 
teruglopen wat het aantal bijstandsgerechtigden betreft. U had het over het EAP, nou die 
doelstellingen die komen aardig in beeld die wij in het EAP gesteld hebben. Ik kom daar binnenkort bij 
u op terug. Dus we zien wel degelijk tekenen van economisch herstel door de bedrijven die hier 
gekomen zijn. Ja en dan voorzitter kan ik de SP in die zin niet volgen omdat die juist altijd opkomt voor 
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt daar zijn we druk mee doende ook met de WVS, 
ook met het Werkplein, het WerkgeversServicepunt en dan komt u met een hele pikante opstelling 
maar die laat ik toch graag voor uw rekening. Voorzitter, dan de motie “WOM”-banen” waar u over 
spreekt. Ik ben heel erg blij met die motie WOM-banen. Wij hebben in Roosendaal 10 WOM’ers op dit 
moment aan het werk, Werk Op Maat-banen dat zijn mensen met een hele grote achterstand op de 
arbeidsmarkt onderkant B voor de techneuten, onderkant B. Ze zijn nu ongeveer een half jaar zijn er 
een aantal aan de slag en we hebben een eerste tussenevaluatie gehad. Als die evaluatie positief 
uitvalt wil ik met het bedrijfsleven aan de slag om te kijken, wij hebben er 10 als voorbeeld eigenlijk 
opgenomen, met de bedoeling om door te stromen naar regulier werk. Niet allemaal maar we hopen 
er toch een aantal door te kunnen plaatsen. Bedrijfsleven doet u mee? Wij hebben er 10. Wilt u ook 
van die werk Op Maat-banen, mensen de kans geven om mee te doen. Dus dan komt uw motie zeker 
in beeld en binnenkort zal ik daar u ook nader over berichten. Voorzitter, D66 heb ik eigenlijk al 
antwoord gegeven met betrekking tot het Cultuurfonds en u maakt ook de verbinding met 
Citymarketing. Ja, natuurlijk cultuur, Citymarketing, onze Kwartiermaker volgende week is er een 
informatieavond u zult merken u heeft dat ook in motie opgedragen neem sport en cultuur op bij de 
Citymarketing. Gaan we ook doen. Nou, voorzitter, Partij van de Arbeid heb ik net wat vragen 
gegeven. U steekt wat kritisch in op het Economisch Actieplan en ik heb u gezegd wat ik gezegd heb. 
Ja, mevrouw Koenraad mooi dat u dat noemt van die prototypes kunnen die nou die verandering 
brengen? We hebben er nu een aantal uitgezet, cultuurvirus, feest voor het leven, short filmfestival, 
helden. Nou, het zijn mooie projecten waar heel veel mensen met heel veel passie bij betrokken zijn 
en komend weekend hebben we de hackathon in Innovitapark ook weer zo’n mooie verbinding. 
Voorzitter, ik denk dat ik dan in eerste termijn alle vragen heb beantwoord. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Dan gaan wij door naar wethouder Van Poppel. 
Van de beantwoording van de vragen in zijn portefeuille. Wethouder Van Poppel, ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Aantal vragen gekomen onder andere ook over de 
buurthuizen. Laat ik daarmee beginnen. Zoals we ook al hebben gerapporteerd aan u hebben we toen 
een splitsing aangebracht in de motie om eerst met, samen met de buurthuizen, de besturen te kijken 
naar de knelpunten. En daar zit wel een heel mooi resultaat, want dat doen we samen. En ik sprak 
vanmorgen nog een van de voorzitters van een bestuur en die was toch heel positief over ja het is 
eigenlijk wel we komen eigenlijk wel tot iets moois. Alleen ja dat overleg kost iets meer tijd, maar dan 
ik ga toch voor het resultaat dan heb ik daar iets meer gevoel bij dan bij de snelheid wat dat betreft. 
 
De VOORZITTER: Ik zie een interruptie van de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Verwacht de wethouder dat deze operatie zonder financiële 
middelen kan gebeuren. Met andere worden wordt het een herverdeling van de bestaande budgetten 
of moet er geld bij? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Zoals u ook in de vorige berichten heeft kunnen zien is er een claim bij de 
Kadernota 2018 voor die knelpunten en dan inderdaad met het verdere plan daar moet dan nog goed 
naar gekeken worden. 
 
De VOORZITTER: Toelichtende vraag, meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, er moet goed naar gekeken worden dat vind ik erg vaag. Kunt u daar iets 
concreter in zijn? 
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De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Daar hebben we op dit moment nog geen beeld bij wat daar de bedragen 
voor zijn dus daar ik wel iets opschrijven dan maar dat is dan ja een gis, dus daar worden we ook niet 
veel wijzer van volgens mij.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap nog een interruptie? Ja, de heer Yap, PvdA. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, verduidelijking op die knip, want ook in antwoorden op onze vragen geeft 
u aan dat er bij de Kadernota 2018 een claim is ingediend voor deze knelpunten. Maar, voorzitter, ik 
heb die Kadernota nog eens doorgelezen, maar ik kan het niet vinden. Dus kunt u dat eens toelichten, 
dat is één. En twee, u heeft nog geen zicht op wat de eventuele financiële consequenties zijn. De heer 
De Regt vroeg daar net naar. Uw collega ik meen dat het wethouder Theunis was creëert 
investeringsruimte voor sportaccommodaties. Waarom creëert u dan zelf geen investeringsruimte als 
het gaat om het buurthuiswerk. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, een goede vraag waarom heb ik dat nog niet georganiseerd? Omdat we, 
ik denk er komt een voorstel, komt er, gaat er komen met van hoe kunnen we dan de buurthuizen 
verder organiseren en wat is daarvoor nodig. En dat voorstel daar zitten een aantal keuzes in die we 
aan de raad gaan voorleggen. En dat heeft dan te maken met de keuze die u maakt welke plaatje erbij 
gaat horen.  
 
De VOORZITTER: Toelichtende vraag, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, nog geen vraag op die eerste vraag van wat is dan de knip en hoe is dat zo 
mooi heet dat een claim ingediend voor deze Kadernota. Ik ga ervan uit een financiële claim, maar 
nogmaals ik heb de Kadernota erbij gepakt ik kan het niet vinden. Kan de wethouder daar nog 
antwoord op geven? En twee, u geeft dan weer aan eigenlijk hetzelfde antwoord op de vragen van de 
heer De Regt, ja we gaan aan de slag, dat uitwerken en komen met een voorstel. Maar wij gaan 
vanavond deze Begroting 2018 en meerjarig vaststellen. Kunt u dan niet er beter voor zorgen dat in 
deze Begroting daar dus ruimte voor wordt gevonden om eventuele investeringen, want die 
financieringsstructuur die ligt onder druk dat weet u, ja daarvoor vrij te houden. Waarom heeft u dat 
nagelaten?  
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voor die claim zal ik nog eventjes navragen, zal ik u dan ook schriftelijk dat 
antwoord geven en dat geldt ook voor de tweede vraag. Dan over het armoedebeleid. Ja, idealiter had 
die er inderdaad al gelegen, dat ben ik helemaal met u eens. Wat we wel hebben, ik probeer wel in 
ieder geval dat die voor de volgende bijeenkomst dat die daar, dat die dan bij u op tafel ligt. En voor 
de maatregelen 2018 zijn in ieder geval zoals u heeft kunnen lezen ook in de beantwoording geen 
extra geld voor nodig dat zijn, daar is gebruik gemaakt van de Klijnsma-gelden voorheen, dus nu het 
Kindpakket wat u... 
 
De VOORZITTER: Interruptie de heer Yap. 
 
De heer YAP: Armoedebeleid, voorzitter, ook hetzelfde. Voor 1 oktober wordt gevraagd om dat uit te 
werken. Bij de Kadernota geeft u nog aan, ja meneer Yap dat regelen we voor 1 oktober. Krijgt u 
inzicht in zodat in de komende Begrotingsbehandeling u daar verder over kunt discussiëren, 
aannemen of niet daarover. Waarom laat u dat na, dat is één. En twee u geeft in de antwoorden aan 
voor 2018 verwachten we geen extra financiële middelen. U noemt nu de Klijnsma-middelen maar 
volgens mij zijn die al voorbestemd omdat we daar al plannen over hebben gemaakt. En mogelijk 
financiële consequenties voor 2019. Dat is toch vreemd, want dan zou je zeggen dat er ieder jaar 
extra middelen voor vrij worden gemaakt, dus kunt u dat toch nog eens verduidelijken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
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De heer VAN POPPEL: Het Kindpakket zoals dat er ligt met de financiële middelen daarvoor zijn de 
maatregelen besteed. Zoals u weet hebben wij de vorige keer bij de Kadernota toen hadden we ook al 
gezien, had u ook al kunnen zien dat een deel van het geld van het Kindpakket nog niet besteed was, 
daar zijn, dat is nu wel opgenomen in het armoedebeleid met dan de maatregelen die voor een deel al 
zijn ik noem onder andere dan Stichting Paul, Leergeld, Cultuurfonds meer geld hebben gegeven 
omdat de doelgroep inderdaad ook groter moest worden. We hebben binnen het armoedebeleid 
hebben we dat Fonds Huisuitzettingen gecreëerd en hebben we dit jaar ook weer gebruikt. En er zijn 
57 huisuitzettingen geweest dat is iets minder als vorig jaar. Dus daar wordt goed gebruik van 
gemaakt. Ja, het is natuurlijk ter voorkoming van huisuitzettingen dat fonds, dus hoe minder we van 
dat fonds gebruik hoeven te maken hoe beter. Voorkomen blijft altijd beter. De bijzondere bijstand 
hebben we opgehoogd zoals u weet. En Fonds duurzame inzetbaarheid voor kwetsbare inwoners 
hebben we in werking gezet en dat is met name ook die groep van 18 die dan de overgang maakt om 
die dan een doorstart te kunnen geven en niet dat ze niet in het van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap nog een toelichtende vraag? 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik constateer dat de wethouder weer geen antwoord geeft op de vragen. U 
somt nu het beleid op wat al bestaat. Dat zijn vooral pleisters plakken, overigens hele belangrijke 
pleisters. Laat dat wel duidelijk zijn. Maar de motie die een meerderheid van deze raad heeft 
aangenomen is “Van Vangnet naar Uitweg”, hoe doorbreken we nou de vicieuze cirkel van armoede. 
Komt daar nog iets van? Krijgen we dat dit jaar nog te horen? We zijn benieuwd.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Jazeker dat krijgt u te horen in het armoedebeleid. En nogmaals het is jammer 
dat we dat op dit moment nog niet hebben, daar kan ik op dit moment niets aan veranderen. Maar 
laten we het dan zo snel mogelijk met elkaar vast kunnen stellen. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt nog steeds een interruptie? 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Bij de Kadernota behandeling is ook een aantal moties 
aangenomen die onder het armoedebeleid zouden gaan vallen, bijvoorbeeld meer sport voor jeugd, 
meer sport voor ouderen. U zegt ik heb pas vanaf 2019 geld maar ik neem aan dat dat in 2018 dan 
ook al geld gaat kosten en hoe gaat u dat dan financieren?  
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Het zit in de maatregelen die we nu kunnen nemen met het Kindpakket zoals 
dat er lag en daarin is het verwerkt. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof met een interruptie voor wethouder Van Poppel. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Ik heb aan de heer Van Poppel een vraag over de huisuitzettingen. 
Want ik hoor de wethouder zeggen van er zijn minder huisuitzettingen geweest dit jaar 57, zijn er 
natuurlijk nog heel veel. We hebben dat fonds, dat fonds is nu bijna op. We hebben nog een paar 
maanden te gaan dit jaar. Mijn vraag was ook in mijn eerste termijn, is er nu nog wel voldoende of is 
op is op. Wat gaan we doen als dat geld gewoon op is? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Roosendaal is zeker wel de stad van de menselijke maat, want het is nu 
natuurlijk niet alleen maar boekhoudkundig dat als we zeggen als dat fonds op is ja sorry dan staat u 
maar op straat. Nee, dan moeten we wel kijken ongeveer lopen we in de pas en is de verwachting dat 
het fonds niet uitgeput zal zijn voordat het 31 december is. Het is sterk ingezet op preventie met name 
voorkomen van huisuitzettingen en als het echt aan de hand is dat we van het fonds gebruik moeten 
maken, dan hebben we dat in ieder geval nog achter de hand als ultieme poging om te voorkomen dat 
huisuitzettingen plaatsvinden. 57 is inderdaad nog veel. Je moet er niet bij willen horen bij een van die 
57. Maar u vroeg mij hoe is het in verhouding tot de voorgaande jaren en met voorgaande jaren 
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vergelijken is het een lichte afname. Maar ja wat mij betreft zou het natuurlijk nul moeten zijn en dat 
het fonds niet gebruikt hoeft te worden. 
 
De VOORZITTER: Toelichtende vraag mevrouw Oudhof, ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Wij krijgen in de samenleving ook vaak te horen dat mee te doen aan het fonds 
van de huisuitzettingen dat dat best wel lastig is voor heel veel inwoners. Zijn daar ook bij de 
wethouder geluiden over binnengekomen? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Die geluiden hebben mij nog niet bereikt, maar ik zal daar navraag naar doen. 
Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we juist muren op gaan werpen om ja in geval van nood 
toe te, dat onmogelijk te maken.  
 
De VOORZITTER: Interruptie de heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten voor de heer Van Poppel. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Zojuist legde collega meneer Yap van de Partij van 
de Arbeid de wethouder het vuur aan de schenen. Maar volgens mij vergat hij een slotvraag te stellen 
en dat is wanneer gaat de wethouder dan wel de zaken concreet uitgewerkt aan de raad voorstellen. 
Wilt u een datum noemen?  
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Als ik u zeg toch zeker voor 9 november dat u dan de stukken heeft. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel, gaat u verder met uw beantwoording alstublieft. 
 
De heer VAN POPPEL: Ik kan me vergissen anders hoor ik het zometeen wel. Volgens mij heb ik de 
meeste pijnpunten wel behandeld. Ik merk geen protest dus ik ga ervan uit dat u gelijk heeft. Dan ga ik 
door naar de volgende portefeuillehouder dat is de heer Lok. De heer Lok, ga uw gang.  
 
De heer LOK:  Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb van een tweetal partijen vragen genoteerd en als ik er 
dan nog één vergeten ben dan hoor ik dat ongetwijfeld in de tweede ronde. Van de SP over de 
Biggelaar. Ja, de Biggelaar is een probleem. We proberen al een hele poos met de eigenaar in 
contact te komen en dat lukt maar mondjesmaat. We hebben ook hulp voor hem gevonden. De 
eigenaar komt uit België en we hebben ook een Belgische hulp gevonden in de hoop dat die elkaar 
dan kennen. En die kennen elkaar een beetje. Ja, goed dat is inderdaad een probleem. Natuurlijk 
zitten daar ook menselijke aspecten aan waarom sommige winkels er uiteindelijk ook uit zijn 
vertrokken. Daar ga ik het hier niet over hebben. Ja, er zijn andere plekken in de stad waar sommige 
ondernemers voor kiezen. De Roselaar is weer helemaal vol die was ook heel lang, heel veel leeg. 
Maar die is tot de laatste winkel ongeveer gevuld in de passage is het aanmerkelijk verbeterd, maar ja 
we zien ook allemaal Tussen De Markten waar het nog steeds leeg is. En over de ING-bank maar niet 
te spreken zal ik maar zeggen. Dus ja we blijven in gesprek met de Biggelaar en we blijven hem 
proberen te helpen met iets. Maar hij moet ook zelf wel bereid zijn om wat te willen doen en tot nog 
toe schiet dat nog niet erg op als ik heel eerlijk ben. Maar dat neemt niet weg dat het een cruciale plek 
is in de Raadhuisstraat vooral als je uit de passage komt en je loopt naar de Raadhuisstraat en je ziet 
op koopzondag vooral, want dan is het helemaal triest met een dicht rolluik. Dan nodigt het niet echt 
uit om überhaupt die straat in te willen de lopen terwijl die ondernemers op zich hun stinkende best 
doen. Dus ja we blijven het proberen, maar het zal niet een-twee-drie zijn opgelost vrees ik. Over 
mobiliteit van de VVD, ja natuurlijk bereikbaarheid en veiligheid dat is absoluut ongelooflijk belangrijk, 
daar gaan we ook voor. Zo hebben we natuurlijk ons Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerprogramma 
plan opgezet en als gevolg daarvan de Mobiliteitsagenda. Wij blijven, ook toezicht, we blijven opletten 
waar het knelt de bereikbaarheid. En de veiligheid gaan we natuurlijk als gemeente wat minder over 
als het gaat over snelheid, wij mogen geen snelheidsmetingen doen. Maar als we signalen krijgen dan 
geven we ze wel altijd door aan diegenen die er wel over gaan, namelijk de politie. En soms lukt dat 
wat beter dan op andere keren. De fietsnietjes, de stand van zaken. Ja in de vragen aan de PvdA, 
vraag 4 zeg ik even uit m’n hoofd hebben we er wat over gezegd. Er waren een aantal onderwerpen 
die daar werden genoemd, scootervrij dat wordt nog uitgewerkt. Dat moet nog werken voor 31 
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december van dit jaar met de camera’s want dat gaat het vooral om. Eigenlijk maken al die 
onderdelen uit, maken die allemaal onderdeel uit van het plan fietsen in de binnenstad. Dat is 
nagenoeg gereed, maar we wachten nog steeds op het laatste stapje. Want we wilden ook nog 
nadenken over de heroriëntatie van de fietsenstallingen. Nou ja, vooral de fietsenstalling op De Markt 
we willen kijken of we die aan de andere kant konden krijgen. Dat schiet ook niet heel erg op. Daarom 
hebben we het plan gehad nu om de fietsnietjes dat concentreert zich in eerste instantie voor een 
belangrijk deel rond De Nieuwe Markt. Er komt nog naar u raad begin volgend jaar waarschijnlijk een 
raadsvoorstel wat wij dan noemen de uitlopers van De Nieuwe Markt, dat is de Jan Snelstraat, het 
stukje straat bij Van Wely en het stukje straat bij de HEMA om dat wat meer bij de Nieuwe Markt en de 
Tussen de Markten maar daar komen natuurlijk geen fietsnietjes, om daar dan ook de fietsnietjes te 
plaatsen. Als we dat nu doen dan moeten we ze over een paar maanden weer weghalen en dat leek 
nog niet heel erg efficiënt. De toiletten ja, dat schiet ook nooit heel erg op want je moet wel een plek 
hebben van jezelf waar je een toilet kunt maken. Een plek hebben we die staat overigens in de 
Begroting, maar je moet wel goed weten dat het daarin staat. Ik weet het toevallig dus ik ga het u nu 
vertellen. Ik weet dat meneer Wezenbeek zich ongelooflijk heeft gezocht. In de opfrisbeurt van de 
fietsenstalling van de Roselaar maken we tevens een openbaar toilet en we doen ook nog een andere 
motie doen we dan mee af, er komen ook oplaadpunten worden gerealiseerd voor elektrische fietsen. 
In diezelfde parkeer, in diezelfde fietsenstalling. Dan hebben we nog maar een openbaar toilet, maar 
we hebben nog een tweede. Er is er altijd een in de parkeergarage. Dat is openbaar. Al die anderen 
zijn natuurlijk niet openbaar, er is natuurlijk een prachtige in de Roselaar, maar dat durf ik niet een 
openbare te noemen want als het winkelcentrum dicht is, is het toilet ook niet bereikbaar. Het lijkt me 
wel een goed zaak om eens te kijken of je een leuk bordje, want een bordje met toilet lijkt me nou niet 
heel spannend in de stad maar of je iets leuks kunt bedenken dat je in ieder geval kunt verwijzen naar 
die plekken. Want als het winkelcentrum al open is, is eigenlijk het toilet in de Roselaar eigenlijk 
openbaar, als je een verwijzing kunt maken naar waar je ze dan kunt vinden. Daar gaan we even over 
nadenken en als we dat snel gevonden hebben en dat moet volgens mij snel kunnen dan zullen we 
zorgen dat dat nog snel gerealiseerd gaat worden. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. En dan ga ik naar wethouder Schenk voor de 
beantwoording van de nog resterende vragen. Wethouder Schenk ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK:  Ja, dank u voorzitter. Ik had niet zo heel veel vragen, dus ik kan vrij kort zijn. 
Twee vragen van de Roosendaalse Lijst ten eerste aangaande het fietspad Bergse Baan. Ik ga graag 
ook in overleg met mijn college die natuurlijk bezig is met de fietssnelweg om te kijken van nou krijgen 
we wat meer zicht op wanneer die werkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen worden zodat ik terug 
kan komen op uw vraag of de Bergse Baan toch daarop moet wachten of toch eerder uitgevoerd moet 
worden. Dus daar kom ik op terug. Verder had u ook een vraag over plantvakken om daar meer rozen 
aan toe te voegen. Ik moet zeggen dat ik denk ik wel het vermoeden heb dat er toch meer rozen staan 
dan dat u ziet. Maar ik kan altijd wel kijken waar er nog meer mogelijkheden zijn. We gebruiken 
namelijk heel veel rozenhagen ook, de rosa rosa is dat volgens mij. Maar goed ik kan altijd kijken of er 
nog meer mogelijk zijn. Dan de vraag van de VVD naar aanleiding van mijn beantwoording over de 
motie met de vuilnisbakken om wat meer informatieve gegevens te krijgen. Nou, ik kan kijken wat ik 
nog meer aan informatie daarover terug kan herleiden en dat u doen toekomen. En tenslotte had ik 
nog een vraag van de VLP waarom toezicht en handhaving gekoppeld is aan de rioolheffing. Heb ik 
die vraag zo goed begrepen? Ik zie een ja. U stelt die vraag natuurlijk omdat u deze link niet ziet. Ja, 
ik kan me van alles in mijn hoofd halen van nou ik kan me er wel iets bij voorstellen namelijk wat 
verband houdt met illegale stort in het riool, maar omdat ik het niet precies weet zal ik die vraag 
schriftelijk beantwoorden. En dat waren mijn antwoorden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk. Dan waren dat de beantwoordingen van de zijde 
van het college. En dan kunnen we doorgaan met de tweede termijn. Dezelfde volgorde en de zuivere 
spreektijd is hier geen 7 maar 3 minuten zoals u weet dus probeert u zich daaraan te houden. En ja de 
volgorde is dezelfde zeg ik, dus de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst nodig ik uit om zijn 
tweede termijn te leveren. De heer De Regt, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk niet echt een tweede termijn maar met 
name de SP die heeft gevraagd om te reageren op hun voorstellen. Dus dan reageer ik maar meteen 
op de meeste voorstellen die mij ter ore gekomen zijn. Het voorstel van de SP om eigenlijk de 
economie wat te stoppen, want daar komt het in mijn opvatting een beetje op neer dat vind ik een hele 
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rare. Dus wij zijn erg benieuwd naar de tekst die daar in gaat staan. En ik denk niet dat die op onze 
steun kan rekenen. Maar je weet het nooit. Wat betreft het Steunfonds, volgens mij is dat ooit nog een 
initiatief geweest van de Roosendaalse Lijst. En de gedachte was toen om 50.000 euro taakstellend 
aan de wooncorporatie beschikbaar te stellen en die zouden het verder regelen volgens mij. Dat mag 
ik even kwijt zijn. Maar ik zie de wethouder al bevestigend knikken. Wat betreft de Biggelaar natuurlijk 
hopen wij ook dat daar snel verbetering in komt. Dus wat dat betreft zijn wij het daar natuurlijk wel mee 
eens. De twee voorstellen die ik van de VVD heb gehoord op het gebied van sport nou die klinken ons 
als muziek in de oren, want wij zijn een partij die sport hoog in het vaandel heeft staan. Zeker wanneer 
het gaat om sport voor mensen met een beperking om dat te stimuleren dat juichen wij van harte toe. 
En ook het onderzoek om het wat digitaal wat aantrekkelijker te maken dat kan denk ik wel op onze 
steun vinden, maar wij wachten uiteraard de definitieve teksten daarvan af. Maar ik denk zomaar eens 
dat onze naam daaronder kan komen te staan. De VLP heeft nog een vraag gesteld waar wij ook 
nieuwsgierig zijn naar het antwoord volgens mij is dat nog niet gekomen. Het budget voor 
maatschappelijke initiatieven is in een keer gezakt van 150.000 naar 80.000 euro. Wij weten dat wij 
daar zelf 30.000 euro hebben uitgehaald voor de harmonie orkesten. Maar dan nog is er een leemte 
ontstaan en ja wij zien dat eigenlijk graag terug op het oude niveau gebracht maar wij zijn met name 
benieuwd naar het idee van de VLP hoe ze dat proberen te financieren. Dus mogelijk krijgt u ons daar 
aan onze zijde. Ja, D66 ik heb de heer Raggers altijd gehoord dat hij zich graag promoot of facebook. 
Ik zag hem vandaag staan  met een koffertje erin en daaronder stond de tekst de visie van D66. Ik 
hoop die graag in de tweede termijn te vernemen. Even kijken de Nieuwe Democraten die zeiden zelf 
al de voorstellen die wij indienen die worden toch niet gesteund door de coalitie, dus daar hoef ik zelf 
niet meer op te antwoorden. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer De Regt  Roosendaalse Lijst. Tweede termijn, CDA, de heer 
Van Ginderen. Uw drie minuten gaan in. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, ik begin even met de vraag ook die de VLP heeft gesteld met 
betrekking tot maatschappelijke initiatieven. Zoals u weet stond het CDA onder andere aan de basis 
van dat voorstel, dus ik ben ook wel erg benieuwd naar die vermindering en mogelijk ook uw oplossing 
die u heeft gevonden. We kennen de heer Brouwers als iemand die innovatief spit in de Begroting. 
Dus denk graag mee meneer Brouwers. Met betrekking tot de voorstellen van de VVD daarvoor geldt 
hetzelfde als het gaat om de wifi en de subsidie voor mensen met een beperking lijkt mij erg simpel 
om daarin mee te kijken. Met betrekking tot de SP-voorstellen ja dan sluit ik mij gewoon aan bij de 
woorden van de meneer De Regt dan hoef ik niet in herhaling te vatten, dat is duidelijk. Dat is eigenlijk 
mijn bijdrage, zo simpel is het. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen voor uw bijdrage in tweede termijn. Dan ga ik 
naar de SP en dat is mevrouw Oudhof wederom. Mevrouw Oudhof, uw tweede termijn drie minuten. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst nog even het Burgerakkoord. GroenLinks 
geeft aan dat zij ook vinden dat er een goede evaluatie moet komen van dit onderwerp. En wat dat 
betreft denk ik ook dat er eens goed gekeken moet worden van welke stappen zijn er genomen en 
hoe gaan we daarmee verder. En dan gaat het vooral over de volgende periode, denk ik. En het lijkt 
mij goed dat de Werkgroep Burgerakkoord daar ook mee aan de slag gaat en ook met voorstellen 
komen aan de nieuwe raad hoe ze dat verder kunnen oppakken. Dan moties die nog niet in deze 
Begroting zaten maar nog wel verder uitgewerkt moeten worden, dat is regelmatig aan de orde 
geweest. Nou, wethouder Theunis zegt wij gaan daar gewoon oplossingen voor zoeken, eventueel 
financieel ook nog oplossingen dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in. En wethouder 
Verbraak roept over de Werk Op Maat-banen van er is inmiddels een tussenevaluatie geweest. De 
motie die voorligt gaat over extra creëren van Werk Op Maat-banen en natuurlijk denk ik dat het goed 
is dat het college ook kijkt naar het bedrijfsleven of er eventueel doorstroming kan plaatsvinden van 
die mensen die in die Werk Op Maat-banen zitten, want natuurlijk is het fijn als de periode afgelopen is 
dat ze dan ook verder aan de slag kunnen blijven gaan. Maar ik denk dat het ook heel erg goed is en 
de Risicoreserve Sociaal Domein laat het ook zien, dat er nog best geld is om nog wat extra Werk Op 
Maat-banen voor juist die kwetsbare mensen aan te gaan bieden. Dus ik wacht ja met belangstelling 
het voorstel van de wethouder af. Dan het armoedebeleid daar hebben we het ook uitgebreid over 
gehad. Komt eraan zegt wethouder Van Poppel. De moties die voorliggen willen wij dan graag zien of 
die er ook in verwerkt zijn, dus ook dat wachten wij af. Wethouder Van Poppel zegt ook er zijn minder 
huisuitzettingen, het fonds lijkt toereikend te zijn. Wat ja, wat ons betreft is het nog steeds zo als er 
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minder huisuitzettingen zijn, iets minder huisuitzettingen als vorig jaar dan zijn het er nog steeds veel. 
Maar dan is de vraag of dat fonds of dat er nu een enorme toename is van huisuitzettingen, want dat 
zou natuurlijk kunnen dat alleen nog maar meer mensen uit huis gezet worden of dat dat fonds toch 
op een of andere manier nog anders ingezet moet worden, want ja 57 is nog steeds veel te veel.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, u heeft een interruptie van de heer Yap van de PvdA. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ook uw voorgangers CDA en Roosendaalse Lijst in hun termijnen gaven net 
als u aan we wachten wel af. Maar hoe serieus moeten wij ons als gemeenteraad nu nog nemen als 
wij steeds opdrachten indienen voor de Begroting uitwerking, we hebben een Kadernota ieder jaar, 
voor de Begroting geven we opdrachten mee. Wordt niet gedaan. We wachten het wel af. Kunnen we 
toch net zo goed geen opdrachten meegeven om vanavond die Begroting te bespreken. 
 
De VOORZITTER: Ik hoor een conclusie maar geen vraag. Maar u mag erop antwoorden. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik kan dat alleen maar mee beamen van meneer Yap, dat vinden 
wij ook heel erg jammer dat dat zo gebeurt.  
 
De heer YAP: Maar u zegt vervolgens ja we wachten wel af, maar dan zou het toch passend zijn als 
we een signaal kunnen geven namens deze gemeenteraad om gewoon die Begroting af te keuren? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, er zitten ook goede voorstellen in de Begroting en zoals ik hoor 
wethouder Theunis zegt er worden nog financiële oplossingen eventueel voor gezocht. Dus wat dat 
betreft denk ik van dan heb ik wel het voordeel of we dat kunnen afwachten. Dan de oproep en er is 
hier al regelmatig even op gereageerd van de SP is stop uitbreiden megagrote logistieke bedrijven. 
Nee meneer De Regt wij willen de economie niet stoppen, wij zijn er enorm voor de aanbieden van 
extra werk maar wat de SP zegt is stop met het aanbieden van eentonig extra flexibel eenzijdig werk. 
Op een gegeven moment als je alleen maar eenzijdig werk aantrekt dan roept dat ook bepaalde, altijd 
dezelfde mensen op die daarop reageren. En natuurlijk is het goed dat er een aantal mensen vanuit 
de kaartenbak daar te werk kunnen gaan, ook een aantal Roosendalers maar je ziet ook dat heel veel 
arbeidsmigranten daar naartoe gaan. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof uw spreektijd is overigens voorbij, maar ik zal deze interruptie 
van de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst nog toestaan, dus ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik ben dan toch erg benieuwd naar de definitie van 
eentonig werk want ik hoor net van de wethouder dat er bijvoorbeeld bij die grote logistieke bedrijven 
al 40-50 mensen vanuit de kaartenbak werken, dus daar kunt u niet op doelen. Dus waar doelt u dan 
wel op. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof.  
 
Mevrouw OUDHOF: Nou het is eenzijdig werk en we zien het ook want er is nu toch ook de angst dat 
de robotisering in die bedrijven gaan toeslaan, dus ja robotten kunnen het overnemen. En ja dan is het 
natuurlijk wel heel ernstig dat daar dus weer juist dan al die mensen niet aan het werk gezet kunnen 
worden.  
 
De VOORZITTER: Weer een vraag van de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, misschien nog een laatste opmerking. U heeft waarschijnlijk niet geluisterd 
naar de heer Verbraak want die af aan dat er juist meer handmatig werk bij komt ondanks de komst 
van die robotisering. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, maar we weten ook dat logistiek werk natuurlijk veel hetzelfde flexibel werk 
bestaat en ja die nadelen zijn er ook aan dit werk.  
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De VOORZITTER: Dank  wel mevrouw Oudhof. Dan ga ik naar de volgende fractie en dat is de fractie 
van de VVD voor een tweede termijn. De heer Van den Beemt. De heer Van den Beemt uw drie 
minuten gaan in. Ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEM: Dank u wel, voorzitter. Om een van de collega’s te citeren “er zitten ook wel 
goede voorstellen in de Begroting”. Ja wij presenteren ons toch liever als een wat optimistischer partij. 
Je krijgt die discussie halfvol en halfleeg. Dit is meer halfvol versus er zit geen druppel meer in, maar 
goed. Voorzitter, we hebben geprobeerd in de eerst termijn om accenten te leggen op veiligheid, 
mobiliteit, lastenverlaging en economie. Voor de zekerheid willen we dan nog even zeggen dat we het 
dan hebben over meer veiligheid, meer mobiliteit, meer lastenverlaging en speciaal voor de SP meer 
economie. Gewoon omdat daar iedereen bij gebaat is. In het bijzonder is de VVD van plan om twee 
moties in de gaan dienen, namelijk een onderzoek naar financiering van gehandicaptensport en een 
onderzoek naar internetfaciliteiten voor de sportverenigingen. En voorzitter nou we in Roosendaal dan 
toch een fanatieke protestantse lijsttrekker gaan krijgen… 
 
De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt u heeft een interruptie van de heer Yap van de PvdA. 
 
De heer YAP: Ja voorzitter interessante sport, interessante punten over die sportitems maar kunt u 
dan uitleggen hoe dat voor de VVD aansluit bij net uw vier kernpunten die u noemt? 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, uiteraard. Wij hebben het al een paar jaar achter elkaar 
geprobeerd uit te leggen maar het geeft niet om het nog een keer te doen. Wat wij iedere keer 
proberen te betogen is dat sport, cultuur, recreatie, toerisme als je daarin investeert, dat je daarmee 
zorgt dat mensen en ondernemers die hier in Roosendaal zitten dat ze er willen blijven. En dat 
mensen en ondernemers van buiten Roosendaal naar de gemeente Roosendaal toe willen komen. Ik 
geloof dat ik daar in de eerste termijn ook nog iets over gezegd heb. In dat kader hebben wij het dus 
vaak over gastvrijheid, gastvrijheid als breed begrip. Niet alleen fietsnietjes, openbare toiletten, maar 
gastvrije faciliteiten, bereikbaarheid, mobiliteit, veiligheid, lage lasten, meer economie dat kader.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt gaat u verder met uw tweede termijn. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel. Ja, voorzitter, ik wilde iets zeggen over het feit dat we nu 
dan toch echt een fanatieke protestantse lijsttrekker lijken te gaan krijgen in Roosendaal en dat ik 
daarom onze reactie op de antwoorden van het college als volgt wilde formuleren. We zijn tevreden tot 
onze voorstellen in vruchtbare aarde terecht lijken te komen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van den Beemt. Dan ga ik door naar de volgende fractie, dat 
is de fractie van de VLP en de heer Brouwers zal daarvoor het woord doen in tweede termijn. En ook 
hij krijgt van mij 3 minuten. De heer Brouwers ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de maatschappelijke initiatieven wij hebben 
het plan om deze met 40.000 euro op te hogen. Wij hebben zelf ingestemd voor de muziekvereniging 
om daar 30.000 euro uit te halen de overige is volgens mij een onderdeeltje van de bevrijdingsfeesten 
die daar structureel uitgehaald is. Als u kijkt naar de Jaarrekening meneer Van Ginderen van ziet u dat 
er op de eindpost een sluiting is van 60.000 die over is, die wordt gestort in de Algemene Reserve. De 
Algemene Reserve moet een ondergrens hebben van 8 miljoen. Volgens mijn berekening komt die 
ongeveer op 8,6 uit misschien dat ik het mis heb, maar dat hoor ik dan graag van de wethouder t.z.t. 
Dus vandaar uit denken wij om daar die 40.000 euro uit te halen. Daarnaast zullen wij komen met een 
motie voor het terugdraaien van de indexering van de variabele tarieven naar de inflatiecorrectie van 
0,6%, dit welstandsbedrag van 25.000. En volgens ons kan die goed opgevangen worden binnen de 
voorzieningen reinigingssector welke momenteel 2,5 miljoen nog bedraagt. Voorzitter, graag zien wij 
alle voorstellen van al onze fracties nog tegemoet zodat wij dit op waarde kunnen behandelen. Graag 
zien wij ook nog de reactie van de portefeuillehouder inzake de diverse overlast op het stationsgebied 
en de Poolse supermarkten. Wij hopen daar graag op korte termijn een antwoord op te kunnen 
krijgen. Het is ons een doorn in het oog dat onze bewoners heel veel overlast ervaren, dat moeten we 
niet willen. Tenslotte, voorzitter, het blijft jammer dat de Primark met alle faciliteiten wel op de 



 
 

Verslag raadsvergadering 25 oktober 2017     pagina 33 

Borchwerf komt maar niet in de Biggelaar wat ons volgens mij een mooie boost was geweest. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers. Dat was de tweede termijn van de VLP. Dan ga ik 
naar D66, de heer Raggers wederom voor de tweede termijn van D66 in 3 minuten. Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb wethouder Theunis net gehoord net als de heer 
Schijvenaars overigens ook al bij de interruptie. Blijkbaar heb ik de cijfers op de antwoorden op de 
vragen door de VLP over de momenteel niet gebruikte spoorlijn niet goed geïnterpreteerd. Dat kan 
gebeuren, zeker mij. Ik laat thuis ook niet voor niets het huishoudboekje liever over aan m’n vrouw. 
Mijn excuses als ik fout zat. En dan wil ik verder nog wel even benadrukken dat wij pertinent niet tegen 
grote logistieke bedrijven zijn. En we juichen ook net als wethouder Verbraak toe als bedrijven bij ons 
leiden tot minder uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. Dat heeft D66 altijd benadrukt dat we voor 
een goede afweging zijn van kwaliteit en kwantiteit van deze bedrijven. En dat betekent dat we 
eigenlijk als D66 het liefst zien dat de grootte van panden en kavels van logistieke bedrijven in relatie 
staan tot de geboden hoeveelheid en kwaliteit werkgelegenheid. En als we dan arbeidsmigranten 
aantrekken… 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers, momentje. Het is wat onrustig in de zaal. Het is voor mij al 
verstorend en dan helemaal voor de mensen die daar dichterbij zitten. Alstublieft een beetje aandacht 
voor wat de heer Raggers te zeggen heeft. Dank u wel. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. En als we dan arbeidsmigranten aantrekken bij dit soort 
bedrijven dan hebben wij daar als gemeente ook een plicht in om te zorgen dat het goed verloopt 
samen met deze bedrijven en zeker ook naar onze inwoners. En tot slot een reactie op de twee zojuist 
aangekondigde moties van de VVD die vinden we zeer interessant klinken. We denken graag mee. 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Raggers. Dan gaan wij naar de tweede termijn van de PvdA, 
ik neem aan de heer Yap. Nog even onduidelijkheid over, ja het is de heer Yap. Ga uw gang.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter een aantal partijen hebben in eerste termijn en sommige partijen hebben 
het ook in tweede termijn herhaald dat men betreurt dat een aantal moties, plannen, opdrachten hoe 
we het ook hier willen noemen niet tot uitvoering is gebracht. Terechte vraag ook van de Nieuwe 
Democraten in eerste termijn welke kwalificatie moet je dan hieraan geven. Ja, je kunt in ieder geval 
zien dat die Begroting technisch op orde is. Hij is mooi sluitend gemaakt voor 2018 met alle 
opdrachten en plannen zijn daarin verwerkt, alleen we missen juist de plannen die wij in de Kadernota 
bij de behandeling van de Kadernota, maar ook lopende het jaar hebben meegegeven aan dit college. 
Ja, ik kan, armoedebeleid, we kunnen ze weer allemaal herhalen. U heeft ook in eerste termijn van 
veel partijen gehoord wat er dan ontbreekt en volgens mij moeten we dan als raad niet willen dat we 
aansluiten bij een werkwijze van een college van ja goh we wachten wel u hoort van ons. Maar stel 
wel even die Begroting vast, want moeilijke opgaven die schuiven we nu maar even voor ons uit. En 
voorzitter als je dan in de Kadernota als collega aangeeft we ronden af en geven door. Ja, voorzitter, 
dat vinden wij dan geen passende termen dan moet u die ook niet gebruiken. En vanavond ook 
eigenlijk wel stuitend om te horen hoe de wethouder armoedebeleid en de wethouder ten aanzien van 
buurthuizen eigenlijk geen idee heeft wat hij met die moties zou moeten doen. Ja en voorzitter ik 
betreur dat ten zeerste omdat nogmaals die opdrachten de meerderheid van de gemeenteraad toch 
vrij helder waren. Voorzitter, het oordeel daarover hoe wij omgaan met besluitvorming volgt uiteraard 
over twee weken op 9 november. Positief in eerste termijn vanuit het college de wethouder Financiën 
daagt eigenlijk ons en onze inwoners ook uit kom nog met meer concretere voorstellen als het gaat 
om Burgerakkoord. De belangrijkste prioriteiten zijn daarin opgenomen, opgesomd en de wethouder 
Financiën geeft aan zijn grotendeels al verwerkt in de Begroting als het gaat om veiligheid zijn extra 
middelen al eerder bij de Kadernota uitgetrokken. Nou volgens mij moeten wij die handschoen 
oppakken om dan concreter te worden hoe wij die vertaling zien vanuit het Burgerakkoord. Voorzitter, 
cultuur genoemd als amendement of als motie moeten we nog even zien qua vorm en ja de 
wethouder geeft aan wil werk maken van het Cultuurnetwerk en prototypes en nieuwe energie 
vasthouden maar dat correspondeert dan wat ons betreft niet met de weigering om daar financiële 
ruimte, financiële middelen voor in te zetten. Dat zien wij niet terug in deze Begroting maar ook niet in 
de onlangs gepresenteerde Raadsmededeling. Voorzitter, tot slot wij hebben wel wat voorstellen 
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gehoord van collega’s. We zijn benieuwd naar de uitwerking VVD daarin over die sportitems. Voor ons 
nog een beetje onduidelijk wat men precies wil doen. SP heeft een aantal voorstellen ingediend. Ja 
we zien ze denk ik wel zitten al in het wellnesscentrum op het dak van de Biggelaar, zeker met vier 
nieuwe dames die de lijst aanvoeren. Maar voorzitter inhoudelijk, denk ik, dat we daarbij aan moet 
sluiten met de woorden van wethouder Lok dat we daar in die zin niet zozeer een motie voor nodig 
hebben om daarin iets te doen. Voorzitter, ik rond af, belangrijk punt arbeid, werk. We willen de 
wethouder daarover nog vragen, de cijfers zien er inderdaad de laatste maanden iets beter uit. Wij 
hebben wel kunnen zien dat sinds 2014… 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap u rekt uw termijn wel heel erg op. Kunt u naar een afronding gaan? 
 
De heer YAP: Zeker. Sinds 2014 meer dan 300 inwoners extra in de bijstand zijn gekomen. Heeft de 
wethouder ook inzichtelijk hoe duurzaam op dit moment de uitstroom is zodat we ook kunnen zien of 
men ook daadwerkelijk doorstroomt naar regulier werk. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dan gaan wij naar tweede termijn van Nieuwe 
Democraten en de heer Schijvenaars zal deze indienen, inbrengen. Meneer Schijvenaars, ga uw 
gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het is altijd leuk om armpje te drukken met de 
wethouder Financiën. Maar het is natuurlijk wel heel erg fijn dat uiteindelijk de wethouder Financiën 
ronduit toegeeft dat er nu al jarenlang 20 miljoen op de plank ligt wat je gewoon incidenteel kunt gaan 
uitgeven. Ik bedoel je moet toch wel veel moed hebben om dat ook zo publiekelijk toe te geven. Dank 
u wel, wethouder. Ik vergat in de eerste termijn nog even mijn dank uit te spreken aan de wethouders 
of aan de ambtenaren voor het vele werk wat zij hebben gedaan de afgelopen tijd. Weer dank 
daarvoor. Ja, voorzitter, u kent allemaal zeg maar de moties van de Kadernota 2018 die niet zijn 
uitgevoerd, maar wel uitgevoerd hadden moeten worden dat zijn er in totaal zijn er dat een stuk of 9 
geloof ik. Wij zullen in ieder geval komen met een koepelmotie om opnieuw het college de opdracht te 
geven dat die moties wel daadwerkelijk binnen bepaalde concrete tijdsafspraak en budgetafspraak 
uitgevoerd gaan worden. Binnen diezelfde moties overigens staan, daar staat een motie sporten voor 
volwassenen met een krappe beurs en daar staat iets over onderzoek meer geld voor jongeren die 
willen sporten. De Nieuwe Democraten denken dat het heel goed is dat je daar ook nog even de 
specifieke doelgroep die ook de VVD noemt van mensen met een handicap dat je daar dat gewoon 
ook actief bij gaat betrekken, voorzitter. En misschien kan de verantwoordelijke wethouder dat ook 
even bevestigen. Voorzitter, even kijken dat heb ik net verteld. En we zullen de suggestie van de 
wethouder over die 20 miljoen, want hij daagt ons uit van maak het dan heel specifiek verdeel het over 
de verschillende potjes. Dat hebben we al vaker gedaan overigens, maar als de wethouder zegt van ik 
vind het goed als de meerderheid van de raad dat ook mag gaan steunen met name zijn eigen partij 
de Roosendaalse Lijst, dan zullen we vanzelfsprekend met zo’n motie gaan komen om dat heel 
specifiek te maken. Dus als er ruimte is dat ook de Roosendaalse Lijst in mag stemmen, ik zie de 
wethouder instemmend knikken voorzitter, dat is inderdaad een vernieuwing in de Roosendaalse 
politiek. Dank daarvoor. Voorzitter, de inbreng van vele andere fracties dat hebben we vaker genoemd 
dat is allemaal een beetje dat kleine spul een motie van een tonnetje… 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars u heeft een interruptie van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, volgens mij daagde de wethouder u uit om dan ook concreet aan te geven 
welke bestemmingsreserves bijvoorbeeld u wilt opheffen omdat u dat wilt inzetten voor uw plannen. 
Kunt u toch al een aanzetje geven welke, welke plannen u daarvoor heeft. Want iedere 
bestemmingsreserve heeft op zich een idee waarvoor we dat geld gaan besteden. Wat gaan de 
Nieuwe Democraten dan anders doen? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat is dat riedeltje dat we al vele jaren houden, de basis op 
orde, beter onderhoud en beheer. Over dat soort zaken hebben we het dan ook. Ja, dat zullen we ook 
heel concreet gaan uitwerken in een motie die u allemaal tegemoet gaat zien en die u ook terug kunt 
halen, want dat zijn ook de moties van de afgelopen jaren. Ja en dan zeg maar hebt ook die fighting 
kritiek vanuit de gemeenteraad van ja komt hij weer met een motie krijgen toch geen steun. 
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Roosendaalse Lijst had het er over. Maar het interessante is dat de Roosendaalse Lijst met name zo’n 
beetje al onze voorstellen van de afgelopen jaren heeft overgenomen. Alleen niet op het moment dat 
we ze indienden. Nee, dat deze ze altijd een jaar later, twee jaar later, drie jaar later. Maar ze namen 
ze allemaal over, voorzitter. Dus dat is buitengewoon positief dat het inderdaad wel werkt, alleen het 
duurt wat langer bij de Roosendaalse Lijst. Maar, voorzitter, daar raak je ook aan gewend in de 
Roosendaalse politiek. Tot slot, voorzitter er werd, dat verhaal over dat sport heb ik net al even 
genoemd trouwens. Dat we dat wellicht kunnen gaan combineren en we zullen dat allemaal op tijd 
voor u gaan formuleren, voorzitter. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, dank u wel en netjes binnen de tijd. Dank u. En dan last 
maar zeker not least GroenLinks, mevrouw Koenraad. Mevrouw Koenraad, ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste termijn hadden we een vraag over de 
eigenlijk de kengetallen die bij de Duurzaamheidsagenda horen, dus ja er is een amendement 
aangenomen waarbij we eigenlijk vroegen om te laten zien wat bepaalde investeringen aan CO2-
uitstoot vermindering doet en bijvoorbeeld ook dat kun je ook toepassen op nitraatvermindering en dat 
is het amendement waar ik op doelde en daar heb ik niet echt een antwoord op gekregen. Want ook 
dat amendement hebben we nog niet zoveel van gezien. Wethouder Van Poppel zegt toe dat er 9 
november een armoedebeleid ligt. Dan hoopt GroenLinks wel dat het niet alleen het vangnet is, een 
opsomming van de vangnetmaatregelen, maar ook werkelijk een plan om de uitweg te bieden. Dus wij 
zien dat graag tegemoet. Ja, over cultuur ik merkte dat er in de hele raad toch wel een aantal fracties 
waren die met cultuur wel iets willen doen. Dus ik ga er maar vanuit dat nou ja PvdA, GroenLinks 
willen sowieso iets voorstellen. Misschien komen er nog andere voorstellen en ja ik hoop dus 
inderdaad dat we tot een goed door meerdere partijen gedragen voorstel kunnen komen. Dan heb ik 
nog een vraag aan wethouder Theunis. Eerst nog even een vraag waar ik niet aan toe gekomen ben 
in eerste termijn. In de Kadernota wordt eigenlijk genoemd dat is een vraag voor de heer Van Poppel 
het ophogen van het budget voor individueel vervoer in de Wmo. En dat zien we eigenlijk niet meer 
terug in de Begroting. Of ik zie het niet of het is wel gedaan maar ik kan het niet vinden. En eigenlijk 
vindt GroenLinks dat wel een heel mooi iets als er Wmo-vervoer wat ruimer zou toegekend kunnen 
worden. Dus ja graag nog een reactie, misschien schriftelijk dat kan ook maar dan zouden we daar 
misschien toch voor de Begroting nog iets mee willen doen. En dan wethouder Theunis die zegt van 
er komen geen plannen. Ja, maar GroenLinks is eigenlijk nieuwsgierig hoe gaat dat dan. Zegt u dan in 
het college van kom nou eens met plannen of zegt u dat niet en denkt u dan van dat is mooi want dan 
heb ik meer geld voor mijn eigen plannen. Even voor mijn interesse gewoon, van hoe dat dan gaat. 
Dus dat was het eigenlijk even. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan waren dat de tweede termijnen van de zijde 
van u raad. Ik heb niet veel maar ik heb wel een aantal vragen gehoord.  Ik kijk even naar de rechtse 
kant. De heer Verbraak heeft vragen gehoord, die gaat hij nu beantwoorden.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik hoorde mevrouw Oudhof in eerste termijn heel krachtig zeggen 
met betrekking tot de Risicoreserve Sociaal Domein, ik vond dat ze daar gelijk in had, hoelang houden 
we dit nog vol met de gaten dichtlopen bedoelde u. En enorme druk op budgetten, met name in het 
Sociaal Domein. En dan hoor ik u in tweede termijn zeggen, ja haalt u maar geld voor de WOM-banen 
uit de Risicoreserve Sociaal Domein. Dat wil ik niet doen, want ik zie die risico’s ook op ons afkomen. 
Maar ik heb u wel gezegd in eerste termijn dat ik met het bedrijfsleven aan de slag wil om die banen 
die wij als voorbeeld hebben gesteld, daar zijn wij best uniek in 10 banen om die ook aan het 
bedrijfsleven door te geven. Voorzitter, richting meneer Yap van de Partij van de Arbeid was ik iets 
vergeten in eerste termijn te beantwoorden. Hij kwam daar wonderwel niet meer op terug in tweede 
termijn. Hij zou kunnen denken het is goed zo. Maar u vroeg in eerste termijn vroeg u over de stand 
van zaken, de doordecentralisatie primair onderwijs. Voorzitter, als ik in deze 8 jaar vragen heel 
serieus beantwoord heb dan zijn het wel de vragen van de Partij van de Arbeid met die strekking en 
die heb ik u ik dacht twee weken geleden toegestuurd en ik hoop dat u die goed leest.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap, PvdA, een vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, wel even voor de notulen, voor de band. Ik heb dat niet genoemd als vraag. 
Ik heb gezegd in het kader van afronden en doorgeven hebben we vaker hier het debat gehad over 
dat dossier. Ik heb de antwoorden gelezen op die vragen en dan zie ik keer op keer dat het wordt 
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opgeschoven. En dat was enkel mijn opmerking dat de PvdA zich afvraagt of het deze 
bestuursperiode inhoudelijk wordt geregeld en dus ook financieel want in de huidige Begroting zien we 
geen financiële ruimte ingeruimd daarvoor. Om een voorbeeld te geven voortgezet onderwijs heeft  u 
4 miljoen euro gevraagd en ook gekregen van deze raad.  
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak wilt u daarop reageren? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik kan daar heel veel over zeggen. Ik heb precies in de vragen 
beantwoord wat de stand van zaken is. Dat is niet doorschuiven, maar dat is kwaliteit voor tijd. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Dan kijk ik naar wethouder Van Poppel. 
 
De heer YAP: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: U heeft…? 
 
De heer YAP: Nou ik had wel een openstaande vraag in tweede termijn of de wethouder in zicht heeft 
hoe duurzaam de uitstroom is ten aanzien van ons klantenbestand, dat klinkt zo oneerbiedig maar ten 
aanzien van de uitstroom bijstand. 
 
De heer VERBRAAK: Daar zal ik schriftelijk op antwoorden.  
 
De VOORZITTER: U wordt op uw wenken bediend. Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. om terug te komen over het sporten het lijkt me 
goed in ieder geval dat we met de sportverenigingen kijken wat de mogelijkheden zijn. Dan voor 
GroenLinks in het bijlagenboek pagina 50 ziet u bij beleid zorg en stimuleren dat er 220.000 euro is 
ingezet voor individueel vervoer.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van mevrouw Koenraad, GroenLinks. Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, had ik ook wel gezien. Alleen daar staat niet echt bij of dat nou 
meer is of dat nou inderdaad een verruiming is van het budget. Dat kon ik er niet echt uit opmaken. 
Maar ja misschien dat u dat nu nog uit kan leggen anders mag het inderdaad ook in een schriftelijk 
overzichtje of zo. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel, schriftelijk of niet?  
 
De heer VAN POPPEL: Laten we het even schriftelijk dan kunnen we het helemaal in de volledigheid 
beantwoorden.  
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me een goed plan. Dat waren de resterende vragen voor wethouder Van 
Poppel. De heer, wethouder Lok, is weer even… Heeft de ruimte verlaten. Dus ik ga ervan uit dat hij 
geen vragen heeft gehoord. Ik trouwens ook niet. Dus dat waren de antwoorden op de nog resterende 
vragen die gesteld zijn in tweede termijn. Dat was de reactie van de kant van, de zijde van het college. 
Dus wat dat betreft is dat nu klaar. Even pro memorie, de tweede Begrotingsraad  daar is al aan 
gerefereerd vanavond die vindt op een later tijdstip plaats. De besluitvormende raad over de 
Programmabegroting 2018 vindt plaats op donderdag 9 november aanstaande en zoals u weet is ook 
voorgesteld om die vergadering om 17.00 uur te laten beginnen en een maaltijd te laten verzorgen. 
Dat gezegd zijnde is dit agendapunt van de avond is afgehandeld en gaat door op 9 november.  
 
  
5. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige motie D66, PvdA, GroenLinks en VLP – Voorgenomen beslissing 

omgevingsvergunning Biomineralenfabriek. 
De VOORZITTER: Zoals u ook weet is een tweede agendapunt bijgekomen aan het begin van de 
avond bij het vaststellen van de agenda. En ik wil eigenlijk de indiener en ik kijk nu heel intensief naar 
de heer Raggers vragen of hij dat nu wil doen en middels zijn eerste termijn het wil inleiden. 
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De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Mag ik een kleine schorsing en plaspauze voorstellen van 
10 minuten?  
 
De VOORZITTER: Het vindt brede instemming, dus een schorsing van nou kan 5 minuten ook? Dan is 
het een schorsing van 5 minuten die nu ingaat. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor 5 minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: De 5 minuten is voorbij en ik zie de… Oké ja. Als we allemaal een plaatsje kunnen 
vinden. Dames en heren, de schorsing is voorbij kunt u een plaatsje zoeken? Geldt ook voor de 
Roosendaalse Lijst, SP, CDA, dank u wel. Meneer Raggers ik ga u gewoon het woord geven om ons 
mede te delen of de schorsing nog iets opgeleverd heeft en anders vraag ik u gewoon om u 
eigenstandige motie middels een eerste termijn toe te lichten. 
 
De heer RAGGERS: Ja, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Bij deze, ga uw gang. En mag ik rust in de zaal alstublieft? Een serieus onderwerp.  
 
De her RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag inderdaad beginnen met de motie. Dank aan 
alle partijen allereerst voor het toestaan van deze spoedeisende motie vanavond op de agenda. 
Volgens ons noodzakelijk, maar dank. Het is noodzakelijk want onze inwoners maken zich zorgen 
over het al dan niet afgeven van een vergunning voor deze mestfabriek. De Werkgroep Biomineralen 
is vandaag nog een handtekeningenactie gestart en spreekt over zorgen aangaande de stankoverlast, 
de aantasting van de leefomgeving, de risico’s voor de volksgezondheid en de afnemende 
verkeersveiligheid door extra vrachtverkeer van en naar de Biomineralenfabriek. D66 deelt deze 
zorgen van de inwoners. En D66 heeft ook eerder 16 februari jongstleden mede de VVD en 
Roosendaalse Lijst-motie ingediend om deze fabriek sowieso te voorkomen. Het D66 standpunt was 
destijds dat we deze fabriek niet moeten willen hebben in onze gemeente en al helemaal niet naast 
een woonwijk. En tenzij heb ik er toen bij gezegd, tenzij we 100% garanties hebben op het gebied van 
stank en gezondheid. Wij zijn nog steeds niet overtuigd van deze garanties. En dus staat D66 op het 
standpunt bij twijfel niet doen. En daarom willen wij als gemeenteraad graag betrokken worden door 
het college in het besluitvormingsproces. Daar zou volgens ons de hele raad voor moeten zijn ook al 
heeft het college misschien wel de beslissingsbevoegdheid in deze. Er in betrokken worden wil in elk 
geval niet alleen D66 en daarom wil ik mede namens de PvdA, GroenLinks en de VLP een motie 
indienen om dus wel betrokken te worden. En ik zou graag overgaan tot het indienen van deze motie. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Zal ik de hele motie voorlezen of vindt u alleen het dictum ook genoeg?  
 
De VOORZITTER: Het dictum is meestal het belangrijkst, maar ik laat het aan u. 
 
De heer RAGGERS: De motie draag het college op om alvorens een definitief besluit op de 
vergunningsaanvragen te nemen een voornemen tot besluit aan de gemeenteraad kenbaar te maken. 
En twee, de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zijn opvattingen over het voorgenomen besluit 
kenbaar te maken voordat een definitief besluit op de vergunningsaanvragen wordt genomen. 
 
De VOORZITTER: Dit is motie “Voorgenomen beslissing omgevingsvergunning Biomineralenfabriek” 
en die krijgt mee als nummer 1 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. 
 
De heer RAGGERS: En graag zou ik willen afsluiten, voorzitter, dat wij de indienende partijen erg 
benieuwd zijn naar de mening van alle andere partijen en het college over deze motie en het 
vergunningsproces. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raggers. Dan ga ik even kijken of er nog meer mensen zijn 
die een eerste termijn willen. Ik zie er één, de heer Van Gestel van de VLP wil ook graag een eerste 
termijn. De heer Van Gestel, ga uw gang. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen niet genoeg benadrukken dat wat 
vanavond op tafel ligt ontzettend belangrijk is en wie gaat dat vanavond ontkennen? Voorzitter als 16 
februari de gemeenteraad een uitspraak doet met uitzondering van twee fracties alle andere fracties 
en een duidelijke opdracht meegeeft aan het college, een niet mis te verstane duidelijke opdracht. 
Dan verwacht je dat die uitgevoerd wordt. Het college heeft aangegeven geeft u ons wel de kans en 
de mogelijkheid om nog een en ander goed uit te zoeken voordat we dat gaan doen, uw beslissing 
uitvoeren? Ja, dat mag. Maar het is inmiddels eind oktober. Dan mogen we toch wel aannemen dat ze 
uiteindelijk onze opdracht eens gaan uitvoeren. Want, voorzitter, wij zitten hier niet om elkaar bezig te 
houden. Wij zitten hier voor de publieke zaak. Wij zitten voor de mensen in deze gemeente in deze 
stad die bezorgd zijn, terecht bezorgd zijn. Die ons hebben laten weten waarom het niet moet kunnen. 
Die ons heeft overtuigd, de Roosendaalse Lijst, de VVD, de SP, D66, Partij van de Arbeid, 
GroenLinks, ons heeft overtuigd waarom we het niet moeten doen. En die mensen verdienen een 
duidelijk antwoord. En als dat antwoord voor uitgesteld wordt en nu aanstaande is maar nog niet 
aangegeven geworden welke richting we op gaan, dan twijfelen wij toch wel aan welk besluit u nu 
eigenlijk gaat nemen. Want u kunt niet anders dan een uitspraak van de raad uitvoeren. En dat, 
voorzitter, is de essentie. Als u hem niet wilt uitvoeren dan moet u dat ons verklappen, want dan 
kunnen wij daar nog met u over van gedachten wisselen. Wij zijn immers de gemeenteraad, de baas 
van de stad en wij behoren dat te toetsen. Als u zegt ik wil die motie uitvoeren, geen probleem, mail 
het ons dan want dan zijn we zeer geïnteresseerd waarin u dat wilt gaan doen, zodat we de bewoners 
in ieder geval kunnen vertellen dat we de taak die we hebben en de verplichting die we hebben ten 
opzichte van onze inwoners ook daadwerkelijk serieus hebben genomen, tot uitvoering hebben 
gebracht. Dat de tijden van spanning voor die mensen voorbij is. En ik kan het niet genoeg 
benadrukken, uiteraard moet de fabriek er niet komen, voorzitter. En dat heeft de raad al een keer 
gezegd. Nu het college nog.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. En inderdaad zoals u al zegt, want ik heb geen 
verdere verzoeken voor een eerste termijn gezien. Dan ga ik nu naar het college en dan kijk ik naar 
wethouder Lok om een reactie te geven vanuit de zijde van het college. Wethouder Lok, ga uw gang.  
 
De heer Lok: Voorzitter, dank u. Aan mij is de eer gegund om namens het college u van antwoorden 
te voorzien. Het college begrijpt dondersgoed de publieke relevantie van dit onderwerp en de onrust 
en de zorgen die zijn ontstaan. Maar en ik zeg heel nadrukkelijk, maar u raad is aan zet geweest. Er is 
inspraak geweest, er zijn zienswijzen ingediend er is een Commissievergadering geweest en na al dat 
heeft u raad unaniem een besluit genomen om het Bestemmingsplan goed te keuren. En daarmee 
heeft u de weg opengezet dat een vergunning voor een dergelijk bouwsel daar had, dat daar nu zou 
kunnen plaatsvinden. Met dat Bestemmingsplan heeft u de kaders meegegeven waarbinnen het 
college moet acteren. Daarnaast heeft u raad het college nog een paar extra opdrachten meegegeven 
u vond dat er een MER moest komen. Het college heeft de MER laten uitvoeren en het resultaat van 
de MER was, dat er geen belemmeringen waren om een dergelijke fabriek op die plaats te hebben. 
Op uw verzoek een MER en dat was de uitkomst. Ook heeft de GGD onderzoek gedaan naar de 
gezondheidsaspecten en ook de GGD was van mening dat er geen overwegende bezwaren waren. 
Dus MER een GGD zetten de lichten op groen. Vervolgens heeft het college de suggestie gedaan om 
een second opinion op dat hele proces te laten doen. Nou dat is Touw geworden in samenwerking 
met een participatiegroep, waar ook een aantal leden van u raad aan hebben deelgenomen. En ook 
de second opinion levert op dat er geen overwegende bezwaren zijn. Maar dat zijn mijn woorden, 
want ik heb niet de letterlijke tekst in gedachten dat er geen overwegende bezwaren zijn. Dus ook dat 
licht staat op groen. En nadat u het Bestemmingsplan heeft vastgesteld, u ons extra opdrachten heeft 
meegegeven die we hebben uitgevoerd die niet hebben geleid tot een ander beeld is nu het bevoegd 
gezag aan zet. Zo is dat in wet- en regelgeving in Nederland geregeld. De raad stelt de kaders en het 
college voert uit. Het college en we zijn ervan overtuigd dat u dat ook wilt, wil een betrouwbare 
overheid zijn. Als je een Bestemmingsplan vaststelt waar de je mogelijkheid opent moet je niet raar 
opkijken als er iemand gebruik van maakt. Zo werkt dat. En bij betrouwbaarheid, bij een betrouwbare 
overheid hoort en het is natuurlijk onlosmakelijk verbonden dat iedereen zich houdt aan de regels en 
de kaders die u voor een belangrijk deel zelf aan het college hebt meegegeven aan de voorkant. En 
daarbij past volgens het college niet dat u de regels tijdens het spel aanpast. En dat is deze situatie 
overigens ook niet mogelijk, want de regels zijn landelijk. Het college is het enige bevoegde orgaan 
om een vergunning af te geven. U stelt kaders het college de vergunning. Zo is dat in landelijke 
wetgeving geregeld en dat kunt u niet aanpassen. Wat de voorzitter, van de raad toentertijd 
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burgemeester Niederer al een keer heeft aangegeven toen u de vorige motie aannam dat dat wat u 
wilt in strijd is met wet- en regelgeving. En hij heeft aangegeven dat dat dan onrechtmatig is en 
overigens ook natuurlijk niet in overeenstemming met hoe in dit land het democratisch 
besluitvormingsproces is georganiseerd. Nogmaals de raad stelt kaders dat heeft u gedaan in het 
Bestemmingsplan en het college voert uit binnen die kaders die u heeft gesteld. Tot slot kan ik 
namens het college u nog aangeven dat in ons land de rechtsbescherming uitstekend is geregeld als 
een partij, of een persoon of een organisatie zich niet kan vinden in het besluit van een 
overheidsorgaan kun je in beroep en eventueel naar de Raad van State in dit geval. Dat brengt het 
college maar tot één opvatting dat wij u de motie ontraden, omdat die in strijd is met de wet en oproept 
tot iets wat onrechtmatig is. Dat is de enige reden waarom het college de motie ontraadt. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ik zie een interruptie of een vraag van de heer Yap van de PvdA. Ga uw gang.  
 
De heer YAP: Voorzitter, de kern van de motie is om u voornemen kenbaar te maken. Dat doet totaal 
geen afbreuk aan wie of wat het bevoegd gezag is, we zeggen nog steeds bevoegd gezag neem het 
besluit, maar voordat u het besluit neemt maak het voornemen kenbaar. Dat is een kleine tussenstap 
in de definitieve besluitvorming. Voor de inwoners van belang ook omdat de indieners Roosendaalse 
Lijst, VVD juist zelf ervoor hebben gekozen onze gemeenteraad, het college met een a-typische 
procedure op te zadelen. Een motie die oproept om een vergunning af te wijzen. Klip en klaar die 
opdracht. Dus welk bezwaar bestaat er dan bij u als bevoegd gezag om die tussenknip te maken gelet 
op een politieke uitspraak van deze gemeenteraad.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, volgens mij heb ik dat daarstraks in mijn termijn al aangegeven. De wet- en 
regelgeving zijn duidelijk over de bevoegdheden, u stelt de kaders het college doet de uitvoering. 
Dus er staat nergens in de wet geregeld dat het college wat overigens bij geen enkele vergunning, u 
heeft nog nooit om zo’n procedure gevraagd, bij geen enkele vergunning doen we dat. Nergens in de 
wet staat geregeld dat het college alvorens een besluit te kunnen nemen de raad de gelegenheid 
moet bieden om zijn opvattingen kenbaar te maken. Dat gaat, dat is niet meer uw bevoegdheid, uw 
bevoegdheid zat aan het begin namelijk bij het vaststellen van het Bestemmingsplan. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter.. 
 
De VOORZITTER: U heeft nog een toelichtende vraag? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik denk dat we dan verschillen over de insteek van deze motie en ook de 
insteek van de eerder aangenomen motie. Wet- en regelgeving correct dat zijn uw kaders waarop u 
altijd een besluit moeten nemen. Maar raad vraagt u en nogmaals dat is een politieke uitspraak om het 
voornemen kenbaar te maken en dat heeft niets met wet- en regelgeving te maken. Het gaat er enkel 
om dat u de raad eerst in kennis stelt van het voornemen, voordat u definitief een besluit neemt. En 
nogmaals als u een definitief besluit neemt, ja dan voldoet u nog steeds aan alle wettelijke vereisten, 
niets meer en niets minder. Dus wat weerhoudt u ervan om met een politieke uitspraak opgezadeld te 
worden om dat voornemen kenbaar te maken. Dat heeft niets te maken met juridische procedures 
moet de gemeenteraad in staat worden gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. Want ik ben het 
met u eens formeel is dat niet in de wetgeving geregeld of in de regelgeving van dit soort kwesties, 
maar politiek kan dat wel geregeld worden. Dat kan immers met een motie. U heeft die motie in 
februari ook, ja die moet u ook nog steeds uitvoeren. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, ik heb niets toe te voegen aan wat mijn eerste reactie was. 
 
De VOORZITTER: Interruptie de heer Van Gestel, VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Het is, voorzitter, u wordt gevraagd om een voornemen kenbaar te maken. 
Wat is het bezwaar om dat te doen? 
 
De heer LOK: Als dat het gebruik was geweest in dit land had de wetgever het zo geregeld. 
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De VOORZITTER: De heer Van Gestel, nog een toelichtende vraag? 
 
De heer Van GESTEL: Voorzitter, ik kan niet anders stellen dat op het moment dat u iets wilt weten 
van de raad dan consulteert u heel vaak de gemeenteraad, dat is heel gangbaar. Sterker nog wij 
stellen heel veel vragen om van u te weten hoe u gaat acteren in bepaalde dossiers. Dat is ook heel 
gangbaar. Maar nu ineens omdat het voor u ongemakkelijk is zegt u nee nu heb ik het liever niet. Nu 
zeg ik liever niets tegen u. Dat is toch een beetje raar, voorzitter. U kunt beter gewoon zeggen, dit is 
ons voornemen volgende week om als college te gaan besluiten.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, ik hoor geen vraag. Ik hoor enkel een opvatting.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik heb ook geen vraag gehoord moet ik eerlijk bekennen, dus als u nog een 
vraag heeft… 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, goed voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Als u nog een vraag heeft… 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ik vroeg me niet af of u een vraag heeft gehoord. Meneer Lok geeft 
aan dat hij geen vraag heeft gehoord. 
 
De VOORZITTER: Ja, als u nog… 
 
De heer VAN GESTEL: Dus ik zeg tegen u… 
 
De VOORZITTER: Maar het resultaat is hetzelfde hij heeft geen vraag gehoord. Dus als u een vraag 
heeft wilt u hem dan nog een keer echt expliciet stellen a.u.b. 
 
De heer VAN GESTEL: Dus ik zeg tegen u, voorzitter, dan stel ik hem in de vraagvorm. Laatste 
poging. Kunt u aangeven of u vooraf kenbaar maakt wat uw besluit gaat zijn? 
 
De VOORZITTER: Duidelijke vraag. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, ik heb op meneer, van Yap het zelfde antwoord gegeven dat geldt ook voor u. Het 
maakt geen onderdeel uit van de wet hoe dat moet. Dus het is niet aan de orde. Het college is 
bevoegd gezag om het afgeven van vergunningen en u zit, was aan de voorkant bij de kaders geven. 
 
De VOORZITTER: De heer YAP. 
 
De heer YAP: Voorzitter, verbiedt de Gemeentewet, ons eigen Reglement van Orde, regelgeving of 
andere wetgeving om een dergelijke motie in te dienen en u daartoe de opdracht te geven. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, dat heb ik in mijn eerste termijn ook al aangegeven. U roept dat heeft de 
burgemeester de vorige keer ook al aangegeven. U roept op een onrechtmatige daad en dat kunt u 
natuurlijk onmogelijk van een college verwachten om iets te doen wat in strijd is met de wet. Het is 
namelijk niet uw bevoegdheid, dus u gaat er niet over hoe het college daarover mee omgaat. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Even voor de helderheid Roosendaalse Lijst, VVD, initiatiefnemers van de vorige motie 
pleegden volgens u ook een onrechtmatige daad. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
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De heer LOK: Niet volgens mij, dat heeft de burgemeester vorige keer gezegd. Maar ik hoef niet te 
praten voor die andere twee partijen. Dat kunnen ze waarschijnlijk heel goed zelf.  
 
De VOORZITTER: Geen interruptie van GroenLinks? Interruptie van D66, de heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag dan aan wethouder Lok. De drie 
punten uit de motie, de eigenstandige motie Roosendaalse Lijst en VVD van 16 februari waren één de 
omgevingsvergunning fase 1 af te wijzen, twee de raad middels een Raadsmededeling op de hoogte 
houden over de afwikkeling en gevolg hiervan en drie maximale openheid en transparantie voor de 
burger te verschaffen in het verdere proces. Volgens mij kan van deze drie hooguit punt éé 
onrechtmatig zijn en zeker niet maximale openheid en transparantie voor de burger te verschaffen in 
dit het verdere proces. Hoe ziet de wethouder dit? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, ik, dat is uw mening en dat mag. Ik vertel u enkel naar aanleiding van wat deze 
motie ons vraagt geef ik u enkel aan wat het college, hoe, wat het college ervan vindt. De raad stelt de 
kaders het college voert uit. Mooier kan ik het niet maken. Zo is dat in Nederland in wet- en 
regelgeving geregeld.  
 
De VOORZITTER: De interrupties die krijgen een beetje een herhalend, repetitief karakter. Maar u 
heeft een andere vraag? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, nou eigenlijk niet voorzitter, want wat de heer Lok nu verteld dat is in 
februari precies zo gezegd. Dus en iedereen heeft dat ook in feite wel geaccepteerd dat er een 
wetgevend traject is waarin wij gewoon aan de regels moeten voldoen. En dat bestrijdt ook eigenlijk 
niemand. Deze motie vraagt om het voeren van een debat, omdat wij als raad vinden dat onze 
inwoners meegenomen moeten worden in de overwegingen. En het heeft niets eigenlijk met de 
beslissing te maken over de vergunning, maar meer dat je dat debat wilt voeren. Dus dat is een 
politiek traject naast dat wetgevende spoor wat er gewoon ook is. Dus wat ik wil vragen is, ja eigenlijk 
willen we gewoon een debatje. Dus waarom kunt u ons niet gewoon een debat geven, dat is het 
enige. Het heeft helemaal, dan kan iedereen zijn mening geven. Plus wat u ook inderdaad zegt alles 
wisten we in februari, dus dan had u uw VVD-fractie ook wel kunnen zeggen doe die motie niet.  
 
De VOORZITTER: Wat is uw vraag nu nog? Eén keer uw expliciete vraag? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou de vraag zat ervoor, dat heeft hij prima gehoord ja. 
 
De VOORZITTER: Prima.  
 
De heer LOK: Het is aan u raad of u er een debat over wilt voeren en in de motie draagt het college op 
om dat aan de voorkant te doen. En ik geef aan dat niet, dat dat in strijd is met wet- en regelgeving om 
dat te doen. Als het college een besluit heeft genomen en dat hebben we nog niet genomen laten we 
dat even voorop stellen. Er is nog niet eens een voorgenomen besluit, er ligt nog niets voldoende 
althans het is nog steeds onvoldoende om überhaupt een besluit te kunnen nemen. En u kunt nadat 
het college heeft besloten kunt u het debat ook voeren als u graag een debat wilt voeren.  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver nog een interruptie? De heer Klaver, PvdA. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, onze fractie was wat geïntrigeerd omdat uw college zich eigenlijk 
beroept op de wetgeving. En nou ben ik geen bestuursrechtelijk jurist maar ik heb artikel 169 van 
Gemeentewet er even bij gepakt en dan vooral de leden 4, 5. En ik citeer nu het gaat over 
inlichtingen, wensen en bedenkingen in verhouding college raad “op grond van artikel 169, lid 4 en 5 
van de Gemeentewet geeft het college in twee gevallen de raad vooraf inlichting over de uitoefening 
van een aantal specifiek in het artikel genoemde bevoegdheden van het college indien de raad 
daarom verzoekt en indien het uitoefenen van die bevoegdheden ingrijpende gevolgen voor de 
gemeente kan hebben. En in het tweede geval neemt het college geen besluit dan dat de raad in de 
gelegenheid is gesteld om wensen, bedenken ter kennis te geven aan het college”. En dan gaat het 
om bevoegdheden die onder andere bijvoorbeeld privaatrechtelijke rechtshandelingen van de 
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gemeente besluiten, besluiten van de gemeente ook in het kader van procedures zoals bezwaren en 
dat soort zaken meer en ter voorbereiding van bepaalde besluitvorming. Zou het zo kunnen zijn, 
voorzitter, dat dit lid hier van toepassing is en dat dat ook beoogd wordt in de verhouding college – 
raad als de raad daarom vraagt dat uw college dan wel in dat specifieke geval zoals hier genoemd 
toch dat antwoord kan geven? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, ik ben geen jurist, dus u kunt mij alle artikelen voorspiegelen en voorlezen wat er 
staat. Ik kan het op zich niet beoordelen, maar één ding is wel duidelijk. In de wet RO is die kans van 
wensen en bedenkingen niet opgenomen, daar is het college als enige het bevoegd gezag. Het betreft 
hier geen privaatrechtelijk handelen maar handelen als overheid, vergunningverlener. Dus mijn eerste 
gedachte nogmaals ik ben geen jurist. Ik zou zeggen wat u nu voorleest heeft niet te maken op wat 
hier voorligt.  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver, nog een toelichtende vraag? 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, wat ik in ieder geval wel gezien heb, want ik heb de wetsstructuur net 
even bekeken het gaat hier echt om de verhouding college ten opzichte van raad. En ik kan me best 
voorstellen, want deze vraag zou mij ook overvallen als ik hem zo plompverloren stel. En hij kwam 
eigenlijk bij me op toen ik u hoorde zeggen dat u uiteraard als wethouder de wet moet houden. En ook 
uw burgemeester, onze burgemeester heeft ook aangegeven dat het soms onrechtmatige besluiten 
kunnen zijn. Maar de vraag is en misschien dat u daar even op uw gemak naar moet kijken en wellicht 
daar heel snel antwoord op kan geven, want u college moet nog bij elkaar komen. Maar het zou 
kunnen zijn dat toch die motie volgens de wet een bevoegde vraag is van de gemeenteraad. En 
onverlet laat uiteraard, want dat wordt niet bestreden door mij, dat uw college uiteraard de 
beslissingsbevoegdheid heeft tot de besluitvorming. En de privaatrechtelijke handeling is meer een 
van de bullets die de wet noemt. Omdat u namelijk ook een handeling gaat plegen die ook 
privaatrechtelijke gevolgen heeft. En uiteraard een bestuursrechtelijke beslissing is in het kader van 
vergunningverlening. Maar zou u dat in ieder geval willen bekijken en ons dan zo snel mogelijk op 
deze wetsartikel gebaseerd toch vanuit de wetsuitleg nog eens kunnen kijken wat de implicaties zijn? 
En dat wellicht wel de motie door u uitgevoerd dient te worden. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk nu even naar de indiener van de motie, want dat zou betekenen dat we hem 
aan gaan houden. Want als u een antwoord wilt en u geeft de wethouder de kans om daarop terug te 
komen dat dat betekent dat dat niet vanavond gaat zijn. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, ik heb even gevraagd en als de wethouder vraagt om een schorsing dan 
begrijp ik van de indieners dat dat geen probleem is.  
 
De VOORZITTER: Het is even aan de wethouder ter beoordeling of hij aan een schorsing genoeg 
heeft om hier een antwoord op te geven, want het is een vrij technische vraag lijkt mij. Maar dat laat ik 
verder aan de wethouder. 
 
De heer LOK: Nee, als het hier zou wemelen van onze gemeentelijke juristen zou ik kunnen 
overwegen om een schorsing aan te vragen, maar het is voor mij, ik heb u, ik ben geen jurist. Ik kan 
niet doorgronden wat daar staat en hoe je het moet interpreteren. Dus ik vraag schorsing aan, want 
dat gaat mij niet ergens bij helpen. Het gaat mij enkel helpen als ik morgen een antwoord kan geven, 
maar niet vanavond. 
 
De VOORZITTER: De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Ik kan begrijpen dat u dit antwoord geeft, maar uiteraard terecht dat u als 
wethouder de wethoudende zegt ik moet me aan de wet houden. Maar dit is ook de wet en dat zou 
consequenties kunnen hebben. En het zou toch zonde zijn als u deze wetsbepaling dan niet als die 
juist geïnterpreteerd wordt door mij, stel dat… 
 
De VOORZITTER: Ik hoor geen vraag. Meneer Klaver heb ik dat goed gehoord dat u geen vraag stelt. 
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De heer KLAVER: Het is toch een duidelijke vraag? 
 
De VOORZITTER: Ik kijk naar de wethouder. 
 
De heer LOK: Hij was wat verkapt maar ik heb hem gehoord. Ik zeg u net en dat meen ik oprecht u 
noemt een wetsartikel. Ik kan niet doorgronden wat dat betekent als datzelfde artikel op dit onderwerp 
van toepassing zou kunnen zijn ja dan is dat zo. Maar ik kan nu niet beoordelen of dat wel of niet zo 
is. Ik heb niet de juridische kennis om dat te beoordelen, dus dat kan ik zeker niet vanavond. Op zijn 
vroegst morgen. Maar niet vanavond. 
 
De VOORZITTER: Ik vrees dat dat het antwoord is van de wethouder en dat zal blijven. 
 
De heer KLAVER: Dan vraag ik zelf schorsing, voorzitter, voor even een overleg met de indieners.  
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me een goed plan. Vijf minuten? Sorry, misschien eerst de interruptie van 
de heer Schijvenaars nog. Misschien voegt die nog iets toe. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Gegeven alle vragen die gesteld zijn is het misschien te overwegen om 
over te gaan tot een schorsing van een dag of vier. 
 
De heer LOK: Ja, ik ja… Ik snap de humor in de vraag. Maar daar zijn we niet, het college is daar niet 
op uit. Want we krijgen het of vandaag, of morgen of overmorgen dus het zit hem niet in uitstel, want 
dat gaat ons met z’n allen niet helpen. U niet en ook ons college niet. Ik heb enkel gezegd ik kan nu 
niet beoordelen of het artikel wat meneer Klaver noemt op dit onderwerp überhaupt van toepassing 
zou moeten, moeten of kunnen dat kun je altijd nog uitleggen, moeten of kunnen. Kan ik niet 
beoordelen, dus daar kan ik nu geen uitspraak over doen.  
 
De VOORZITTER: Ik kijk nogmaals naar de indiener of indieners want er staan er vier onder of zij toch 
verder willen gaan met deze motie vanavond en hem in stemming willen brengen. De heer Raggers? 
 
De heer RAGGERS: Wij zien graag een schorsing van 5 minuten, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Bij deze gaan de vijf minuten in. Ga uw gang. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor 5 minuten. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren de 5 minuten van de schorsing zijn voorbij. Ik vraag de aanvrager 
van de schorsing om met ons te delen of en wat de schorsing opgeleverd heeft en dat is de heer 
Raggers. De heer Raggers kunt u ons verblijden met uw verworven inzichten. Dank u wel, ga uw 
gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter, verblijden is niet de juiste term. Het blijft ook voor ons een 
lastige kwestie. Wij hebben wel het gevoel dat het niet verstandig is om deze motie vanavond in 
stemming te brengen. We kunnen wel vast mededelen dat we hem voorlopig aanhouden en dat we nu 
al meer dan 7 handtekeningen hebben voor een extra raadsvergadering die wij hopen te plannen 
aanstaande maandagavond. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raggers. Ja, dat betekent dat dit agendapunt op dit moment 
niet verder besproken wordt in deze raadsvergadering.  
 
6. Sluiting  
 
De VOORZITTER: Het was ook het laatste agendapunt. Dus ja bij deze sluit ik dan de 
raadsvergadering en wens ik u allen een prettige reis naar huis. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.00 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 
30 november 2017 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 


