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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 26 JANUARI 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 22 december 2016 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 1 Financiële verordening Roosendaal 2017 
b. Voorstel 2 Vervanging tijdelijke huisvesting OBS De Klimroos 
c. Voorstel 3 Vaststelling bestemmingsplan “Reparatieplan buitengebied Roosendaal-Nispen” 
d.  Voorstel 4 Eigen bijdrage Wmo 
e.  Voorstel 5 Antwoord Motie respijtzorg voor mantelzorgers 
f. Voorstel 6 Ontwikkeling Stadsoevers 
g. Voorstel 7 Aanpassen diverse regelgeving 
 
6. B-CATEGORIE 
Er zijn geen voorstellen in de B-Categorie. 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige motie VLP- Voorkomen sluiting buurthuizen 
b. Lis-stuk 1042047 Brief wethouder Lok motie Leegstand 
c. Raadsmededeling 83B-2016 Ter kennisname aanbieden regionaal Jaarverslag leerplicht 
 over schooljaar 2015-2016 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig:  

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

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

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), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 

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

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), 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), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van 

Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), 

C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver 

(PvdA), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst),  
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K.A. Raggers (D66, vanaf agendapunt 7b), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars 

(Nieuwe Democraten), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig:  

De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), H.W. Emmen (D66),  C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse 

Lijst), J.M.M. Hertogh (VLP), B. Missal (SP), G.A.W.A. Verhoeven (VVD). 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Oké. Dames en heren, het is 19.30 uur de raadsvergadering is geopend. In het 
kader van de afmeldingen van u leden meld ik dat afwezig zijn vanavond de heren Goossens van de 
Roosendaalse Lijst, Missal fractie SP, Hertogh VLP, Van den Beemt en Verhoeven fractie VVD, de 
heer Emmen van de fractie D66 en de heer Raggers van D66 komt wat later in onze vergadering. En 
voor het overige bent u er wel. dan heeft het woord gevraagd op dit moment de heer Gabriëls als 
voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Ga uw gang. 
 
De heer GABRIËLS: Burgemeester, beste Jacques, van harte gefeliciteerd met je herbenoeming. Het 
is al even geleden, maar nu dan toch officieel in de gemeenteraad aan het woord gekomen. Op 16 
januari ben je in Den Bosch door de Commissaris van de Koning al beëdigd. En persoonlijk vind ik het 
jammer dat de gewoonte om de beëdiging in de gemeente te laten plaatsvinden waarvoor je benoemd 
bent enkel van toepassing is bij de allereerste aanstelling en dus niet bij de herbenoeming die we nu 
aan de orde hebben. En bij de voorbereiding op het stil mogen staan bij deze heugelijke gebeurtenis 
duik ik graag even terug in de analen. Op vrijdag 26 november 2010 heeft je laatste selectiegesprek 
met de Vertrouwenscommissie voor het ambt van de burgemeester in de stad Roosendaal 
plaatsgevonden. En met verve heb je in de gesprekken je mening gegeven over het functioneren van 
de gemeenteraad en de wijze waarop je aankeek tegen het destijds lopende traject rondom de 
formulering van de Agenda van Roosendaal. En deze lakmoesproef gaf de Commissie destijds de 
overtuiging dat we als Roosendaal met jou de toekomst aankonden. Mevrouw Adriaansen mijn 
voorganger als voormalige voorzitter van de Vertrouwenscommissie typeerde je bij de presentatie 
voor de aanbevelingen als volgt: De Vertrouwenscommissie heeft de heer Niederer tijdens de 
gesprekken leren kennen als een prettige persoonlijkheid en een volwassen bestuurder. Hij beschikt 
over een ruime bestuurlijke ervaring, dito netwerk en voldoet in ruime mate aan de bestuursstijl van de 
verbinder en de aanjager. Verder werken genoemd zowel je gevoel voor detail als ook het beeld willen 
houden van de grote lijnen. Mevrouw Adriaansen eindigde je beschrijving met de begrippen 
communicatief, aimabel, enthousiast, maar zeker ook authentiek. En de afgelopen zes jaar hebben we 
kunnen constateren, denk ik, dat deze typeringen van je aardig blijken te kloppen. Ik kan na zes jaar 
net als mijn evenknie in Weert overigens beamen dat je met humor klinkslagen, woordspelingen soms 
voortreffelijk de kou uit de lucht kunt halen als dat nodig is. En soms bemerk ik, ik niet alleen, wat 
ongeduld bij je tijdens raadsvergaderingen. Zeker als het gaat om het streven om het dubbelen tussen 
Raad en Commissie zoveel mogelijk te voorkomen, met wisselend succes. Maar natuurlijk is het ook 
een verantwoordelijkheid van alle raadsleden en niet alleen van de voorzitter, hoe hard die ook zijn 
best doet. Als vicevoorzitter van de raad werk ik regelmatig nauw met je samen en de wijze waarop 
we dat doen stel ik zeer op prijs. Alleen vergaderen wanneer er ook echt iets te bespreken is, past ook 
prima bij ons beider drukke agenda. Je treedt als voorzitter van de raad voldoende sturend op zodat 
geconstateerd kan worden dat de afgelopen zes jaar weinig agendapunten in de besluitvormende 
raad verdaagd zijn. En laten we wel wezen jouw aanpak hierin als voorzitter is net zo belangrijk 
geweest en blijft dat ook als de ontwikkeling van een nieuw vergadermodel. De afgelopen jaren heb je 
je ook sterk gemaakt voor de introductie van nieuwe instrumenten. Niet zelden zijn dit vaak ook uit 
Weert gekopieerde instrumenten. Je motto “als het daar heeft gewerkt waarom dan ook niet in 
Roosendaal” heeft geleid tot de introductie van bijvoorbeeld gasten van de raad, gast van de 
burgemeester, de triple helix en de Roosenspeld. Van die laatste weet ik niet helemaal zeker of dat 
een Limburgs idee was, maar daar schoot de historie mij even tekort. Maar met deze instrumenten 
heb je met succes overigens geprobeerd om de afstand tussen de gemeente en haar bewoners te 
verkleinen. Je appel hierbij aan actief burgerschap waarin wederkerigheid een uitgangspunt is spreekt 
mij in ieder geval hierin erg aan. Ik ben wel benieuwd overigens, mocht je ooit eens een keer elders 
willen gaan kijken wat je als souvenirs uit Roosendaal aan gaat prijzen. Weertse ideeën, die in 
Roosendaal tot rijping gekomen zijn zijn natuurlijk niet te versmaden. Op 17 januari 2011 gaf je in je 
aanstellingsspeech in De Kring aan dat je naast de door jou en door de raad gewenste verbinder- en 
netwerker-kwaliteiten je ook zou willen laten zien in de rol van procesbegeleider, spelverdeler en waar 
nodig de rol van spelaanjager wilde vervullen. Je gaf aan meer zaken te willen verknopen en bruggen 
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te willen slaan, opdat de belangen van Roosendaal en haar inwoners zo goed mogelijk worden 
behartigd. De afgelopen zes jaar is met name een appel gedaan op je kwaliteiten als netwerker en 
verbinder en natuurlijk portefeuillehouder Veiligheid. In de komende zes jaar hopen we je meer te zien 
als de rol van spelverdeler en aanjager en dat je daartoe de ruimte krijgt en de gelegenheid krijgt. Met 
elkaar, Vertrouwenscommissie en jezelf, hebben we geconstateerd dat de huidige profielschets voor 
de burgemeester van Roosendaal om bijstelling vraagt. Hij was al wat gedateerd. En afgesproken 
hebben we dan ook samen dat we hier in samen op gaan trekken. Ik zie in dit traject een mooie 
uitdaging. En wensen jou en ons daarbij veel inspiratie ook vooral veel samenwerkingsplezier. Met 
daarin een gezamenlijk doel, knokken voor de inwoners van Roosendaal. Ik eindig met jouw woorden, 
rozen verwelken, zo niet Roosendaal. En om kracht te zetten, ze zijn er nog niet maar ze kunnen elk 
moment binnengebracht worden. En om kracht te zetten bij de conclusie dat je hard op weg bent om 
ook een echte Roosendaler te worden hebben we gemeend om dat dan ook met echte 
Roosendalertjes te moeten vieren. En die zullen nu uitgedeeld worden aan de gemeenteraad. En als 
ik je deze bos bloemen dan nog mag overhandigen dan nodig ik je uit om misschien een kort 
wederwoordje te en dan kunnen daarna de felicitaties aan jouw adres gegeven worden. Ga uw gang. 
 
<<Vanuit de raadszaal klinkt applaus.>> 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls, beste Cor voor je warme en hartelijke woorden. Ik 
zal vanwege de efficiency van de raadsvergadering het kort houden. Dames en heren van de raad het 
vertrouwen dat u zes jaar geleden in mij uitsprak door mij aan te bevelen bij de Kroon heeft u nu 
herbevestigd daarvoor dank ik u oprecht. Vertrouwen is een elementaire staatsrechtelijke regel in ons 
openbaar bestuur. Ik kijk samen met u, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie terug op 
mooie, betekenisvolle jaren. De dag van morgen en alle dagen die volgen geven mij perspectief om 
betekenisvol door te kunnen gaan, voor onze gemeente, voor onze inwoners. Perspectief ik heb 
daarover gesproken in mijn nieuwjaarsspeech. De herziening van het lokaal bestuur waarvan de 
benoemingswijze van de burgemeester een onderdeel is zal wellicht op de agenda komen van de 
formateur straks na de Tweede Kamer verkiezingen. Voor nu geldt evenwel de Kroonbenoeming 
waarin de kernwaarden onafhankelijkheid en onpartijdigheid stevig verankerd zijn dat deze waarden 
belangrijk zijn klemt eens te meer gelet op de woelige tijden waarin we leven. Het is een uitdaging om 
hierin als burgemeester, uw burgemeester steeds de juiste balans te vinden. Een uitdaging die ik met 
veel vertrouwen aan ga. Ik dank u zeer. 
 
<< Vanuit de raadszaal klinkt een luid applaus.>> 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dames en heren, dan gaan wij nu maar voort met de agenda, want daar zitten we 
per slot van rekening vanavond voor bij elkaar. Wij zijn bij agendapunt 2 dat handelt over het 
vaststellen van de raadsagenda. Kunt u instemmen met de agenda zoals die hier voorligt? Dat is het 
geval. Dan gaan wij het vanavond zo doen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 22 december 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, vaststellen besluitenlijst. Er zijn bij de griffie geen amendementen 
binnengekomen op de besluitenlijst van u vergadering van 22 december vorig jaar. Mag ik ervan 
uitgaan dat hiermee die lijst conform kan worden vastgesteld. Dat is het geval. Waarvan akte. 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4, ingekomen stukken, ingekomen stukken en actie- en motielijst. 
De lijst van ingekomen stukken kunt u instemmen met de afhandeling van de ingekomen stukken 
zoals bij de stukken is voorgesteld? Dat kunt u. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat zijn de, is de afhandeling van reeds beantwoorde schriftelijke 
vragen en in de inventarisatie heb ik een aantal aanvullende mondelinge vragen op onderwerpen 
doorgekregen. Nou, we kijken wel of dat lijstje nog klopt. Maar ik ga het maar gewoon af. De fractie 
van de VLP een aanvullende vraag inzake het onderwerp Ligapark. Ik kijk even naar de VLP. Nog 
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behoefte aan een aanvullende vraag? Is niet het geval. Dan dezelfde fractie VLP inzake veiligheid 
trein. De heer Heeren? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter, veiligheid is belangrijk voor de VLP zo ook de veiligheid 
voor de bewoners en de bezoekers van Roosendaal die met de trein komen. Als er onveilige treinen 
ingezet worden stellen wij hier vragen over. Het antwoord van de wethouder is op z’n minst gezegd 
ontwijkend. Wij verzoeken de wethouder of hij de verantwoordelijke instanties toch onze bezorgdheid 
hierover kenbaar wel maken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Dank u meneer de voorzitter. Ja, we hebben onze bezorgdheid aan de vervoerder wel 
kenbaar gemaakt. Maar dat blijven we op alle andere vlakken natuurlijk ook doen waar het het 
treinverkeer betaamt, dus ja wij hebben onze bezorgdheid kenbaar gemaakt.. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid inzake het onderwerp 
huisartsenpost op de schop. De heer Klaver. 
 
De heer KLAVER: Dan u wel, voorzitter. Geen vragen verder meer. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Fractie van de Nieuwe Democraten onderwerp omgekeerd inzamelen. De 
heer Beesems. 
 
De heer Schijvenaars: Dank u wel, voorzitter. De heer Schijvenaars. 
 
De VOORZITTER: Jullie lijken zo op elkaar. Sprekend! 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, vooral qua toon. Ja, voorzitter, dank aan de wethouder voor de 
uitgebreide beantwoording. Waar we even nieuwsgierig naar zijn is dat de wethouder rept in zijn 
beantwoording dat op vele plaatsen nog geen werkzaamheden plaatsvinden, omdat daar nog 
projectontwikkelingen zijn, dan wel bestatingswerkzaamheden gaan volgen. Dus de wethouder heeft 
waarschijnlijk een lijst waar die locaties zijn. En we zouden graag die lijst willen hebben om dat een 
beetje te kunnen volgen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Excuus, voorzitter, ik heb een lijst van wat? 
 
De heer SCHIJVENAARS: De wethouder, voorzitter, geeft in zijn beantwoording aan dat er op vele 
plaatsen gewerkt wordt aan ondergrondse containers maar dat er een aantal locaties zijn wat grotere 
locaties, waar dat op dit moment niet gebeurt omdat volgens het antwoord sprake is van 
projectontwikkelingen dan wel van geplande werkzaamheden aan de bestrating. En graag zouden wij 
van de wethouder dan dat overzicht krijgen van deze specifieke locaties. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Die kunt u uiteraard krijgen. Zal ik voor zorgen. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Evenzo fractie Nieuwe Democraten inzake parkeren op straat. De heer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De Nieuwe Democraten zouden graag dit 
onderwerp wat breder willen gaan bespreken in Commissie, gegeven de uitgebreid ook van de 
problematiek. We vinden wel dat we nu in een overgangssituatie zitten met betrekking tot een ander 
parkeerregime. En wij vinden eigenlijk in het kader van gastvrijheid dat we toch wat coulanter mogen 
zijn wanneer mensen nog in overtreding zijn omdat zij niet voldoende gewend zijn aan bijvoorbeeld 
betalen op zondag en graag of de wethouder dat kan toezeggen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
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De heer LOK: Ja, voorzitter, ik heb toch getracht goed te luisteren. Maar ik weet niet welke toezegging 
dan van mij wordt gevraagd, want u poneert een mening en in neem niet aan dat ik uw mening hoef te 
delen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat is op zich terecht. De toezegging die wij vragen is dat 
parkeerbeheer wat coulanter is voordat zij overgaan tot het uitschrijven van boetes omdat mensen 
vergeten te betalen voor parkeren op zondag op straat. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Op zich gaat parkeerbeheer daar tot nog toe redelijk coulant mee om dat mag ook 
verwacht worden van parkeerbeheer. Zolang je in de garage parkeert kan dat probleem zich niet 
voordoen, want dan moet je namelijk erin en betalen en eruit en betalen. Nou ja, alleen als je erin en 
uit gaat. En op straat valt het alleszins mee maar we zullen de, we hebben ook al gepleit voor ja daar 
met enige coulance op te treden, maar het houdt natuurlijk wel een keer straks. Want straks doen we 
het een maand en dan mag ik aannemen dat iedereen het inmiddels doorheeft. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Fractie Nieuwe Democraten inzake de Leemstraat. De heer 
Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van de antwoorden zullen wij komen met 
een aantal aanvullende vragen. Op dit moment zouden wij graag weten of de wethouder bekend is 
met de kosten voor de aanleg van een vrijwillig of van een vrijliggend fietspad ondanks mogelijke 
bezwaren over de uitvoering. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Nee, voorzitter, dat weten we niet want in de besprekingen met al die mensen is het 
vrijliggend fietspad langs de Leemstraat afgevallen. Dus we hebben ook niet onderzocht wat het 
ongeveer zou gaan kosten. Nog los van alle problemen die het met zich meebrengt als je over de 
grond van een andere gemeente zou moeten. 
 
De VOORZITTER: Oké, tot zover. Tenslotte de Roosendaalse Lijst inzake stijging WW-uitkeringen in 
relatie tot het Economisch Actieplan. De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Bedankt wethouder voor de beantwoording. We hebben 
over het EAP nog heel veel vragen, maar die komen wellicht in een later stadium. Ik mag er nu maar 
eentje stellen en die gaat over de doelstelling 2000 Roosendalers meer aan het werk. U geeft in de 
beantwoording op onze vraag hoe de stand van zaken is dat er 630 minder werkzoekenden zijn. Maar 
volgens mij zijn dat appels en peren vergelijken. Want minder werkzoekenden, je kunt ook minder 
werkzoekenden hebben door overlijden, door vertrek uit de gemeentes, door bereiken van de AOW-
leeftijd, dus dat zijn twee heel verschillende grootheden. Dus mijn vraag is hoeveel Roosendalers zijn 
er daadwerkelijk aan het werk gegaan sinds het EAP. En ik kan me voorstellen dat u dat zo niet direct 
weet, maar u mag het ook schriftelijk aan ons doorgeven. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ja die vraag zal ik dan inderdaad schriftelijk op reageren, want het 
getal zoals het is gegeven is het getal zoals we dat berekend hebben en de 2000 banen daar houden 
we onverkort aan vast. Dat is onze stip op de horizon waar we naartoe werken. Maar op die ene vraag 
zal ik schriftelijk antwoorden. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Niemand meer vergeten voor aanvullende vraag. Nee? Dan is dit 
het voor vanavond. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar onderdeel sub c voor de actielijst en de motielijst. Op beide 
lijsten zijn bij de griffie geen vragen aangemeld. Mag ik ervan uitgaan dat u voor dit moment u op 
beide lijsten v.k.a. gaat? Voor kennisgeving aannemen. Dat is het geval. Oké.  
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5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 1 Financiële verordening Roosendaal 2017 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 5, dat zijn de hamerstukken. Een aantal liggen er  
voor. Het eerste stuk 5.a is de Financiële verordening Roosendaal 2017. Eén uwer behoefte aan een  
stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan is dan is dit voorstel bij hamerslag aanvaard. 
 
b. Voorstel 2 Vervanging tijdelijke huisvesting OBS De Klimroos 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b inzake de vervanging tijdelijke huisvesting openbare basisschool 
De Klimroos. Ook hier weer stemverklaring vooraf een uwer? Niemand? Bij hamerstuk, hamerslag 
aanvaard. 
 
c. Voorstel 3 Vaststelling bestemmingsplan “Reparatieplan buitengebied Roosendaal-Nispen” 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c. vaststellen van het bestemmingsplan “Reparatieplan buitengebied 
Roosendaal-Nispen”? Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? Niet? Aldus vastgesteld. 
 
d.  Voorstel 4 Eigen bijdrage Wmo 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.d Eigen bijdrage Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Aanvaard. 
 
e.  Voorstel 5 Antwoord Motie “Respijtzorg voor mantelzorgers” 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.e Antwoord Motie “Respijtzorg voor mantelzorgers”. Ook hier weer 
behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Aldus aanvaard. 
 
f. Voorstel 6 Ontwikkeling Stadsoevers 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.f Ontwikkeling Stadsoevers. Meneer Schijvenaars stemverklaring? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Namens de Nieuwe Democraten, voorzitter, in 2012 hebben wij samen met 
de SP en de VLP tegen het raadsvoorstel aanleg SMART Climate Grid in Stadsoevers gestemd het 
was voor ons te risicovol. Wel hebben wij in mei 2013 ingestemd met een meer realistische 
ontwikkeling van het gebied en hebben we toen onze treurnis uitgesproken dat er voor miljoenen is 
verspild. Bij het raadsvoorstel Ontwikkeling Stadsoevers in 2013 hebben wij uiteindelijk ingestemd 
gegeven de toen ontstane nieuwe werkelijkheid, daar hoorde toen ook bij de SMART Climate Grid. En 
vervolgens is er een Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal opgetuigd voor de exploitatie en daar gaat 
nu eindelijk, uiteindelijk opnieuw 10 miljoen euro gemeenschapsgeld in. Als de businesscase klopt 
gaan we uiteindelijk geld verdienen en wordt het Duurzame Energiebedrijf Roosendaal weer 
geprivatiseerd. Alles overziend nemen wij onze huidige politieke verantwoordelijkheid voor besluiten 
waar wij eerder op tegen waren. Wij hopen dat het gaat lukken al vinden wij nog altijd het een zeer 
risicovolle onderneming, hoe duurzaam ook. Wij zullen het voorstel gaan steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan is hiermee het voorstel 
aanvaard. 
 
g. Voorstel 7 Aanpassen diverse regelgeving 
De VOORZITTER: Tenslotte in deze categorie 5.g Aanpassen diverse regelgeving. De heer Van 
Gestel?  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de parkeerverordening en verordening op de heffing en 
invordering van parkeerbelasting van parkeerplaatsen te wijzigen ja daar kan de fractie van de VLP 
niet mee instemmen, mede omdat de VLP voorstander is van gratis parkeren op koopzondag. 
Waarvan akte. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Indachtig dit voorbehoud van de 
VLP op deze regelgeving is het voorstel door u raad aanvaard. 
 
6. B-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Er zijn geen bespreekstukken in de B-Categorie. 
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7. C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige motie VLP “ Voorkomen sluiting buurthuizen” 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar punt 7 de zogeheten C-categorie, de wat losse gruis. Maar 
daarmee niet zonder belang. Agendapunt 7.a dat is een eigenstandige motie van de VLP inzake 
“Voorkomen sluiting buurthuizen”. De heer Van Gestel kan de motie indienen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. Ja en de titel was de aanleiding tot deze motie maar het is 
allerminst de enige echte uitkomst van de motie die er voor ons ligt. En dat komt denk ik, voorzitter, 
omdat alle fracties zowel de indienende fracties de Roosendaalse Lijst, CDA en VLP en de overige 
fracties in een heel goede Commissievergadering tot elkaar zijn gekomen. En dat, voorzitter, bewijst 
maar weer eens dat we met elkaar in deze raad hele grote stappen kunnen maken juist door te 
benadrukken juist waar we het over eens zijn, voorzitter. Ik zal de motie gewoon indienen en wat mij 
betreft handelen we dat gelijk af.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 26 januari 2017 
gehoord hebbende de beraadslagingen. En dan ga ik over naar draagt het college op te komen tot 
een andere subsidiestructuur voor dorps- en buurthuizen waarbij maatwerk en accentverschuiving van 
steen gesubsidieerd naar activiteiten gesubsidieerd uitgangspunten zijn en deze te voorzien van een 
upgrade. Twee, voor de behandeling van de financiële ruimte met een plan te komen dat ervoor zorgt 
dat de buurthuisorganisaties bij bewezen behoefte in wijk of dorp niet zonder huisvesting voor hun 
huidige en geplande activiteiten geraken en dat deze bij voorkeur maar niet uitsluitend in hun huidige 
huisvesting gecontinueerd kunnen worden. Namens de fracties Vrije Liberale Partij, CDA, GroenLinks, 
SP, PvdA, Nieuwe Democraten, VVD en D66. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Voorkomen sluiting 
buurthuizen”. U heeft, nu hebben andere facties uiteraard het recht in eerste termijn om ook het woord 
te voeren of zegt u in deze termijn is de woordvoerder de heer Van Gestel geweest en dat is wat ons 
betreft prima zo. Lijkt mij wel. Ik kijk even naar de wethouder. Behoefte aan een reactie? De heer Van 
Poppel op de motie. 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, dank u wel. We kunnen inderdaad terugkijken op een mooi debat. 
En de uitkomst van het debat dat ligt nu voor ons een aangepaste dictum van de motie en het 
aangepaste dictum is zo mooi die kan ik overnemen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Nog behoefte aan een tweede termijn van de zijde van u 
raad? Nee, lijkt mij ook niet. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 1? Nou, daar bent u 
allemaal voor. Dus bij unanimiteit aanvaard. 
 
b. Lis-stuk 1042047 Brief wethouder Lok motie “Leegstand” 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b, de brief van wethouder Lok inzake motie 
“Leegstand”. Vanuit de Commissie geagendeerd door de PvdA, gelet op een stukje Latijn kan dat niet 
anders van de heer Klaver zijn. Het woord is aan de heer Klaver. Het staat je heel goed… 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, dank u wel. Onze fractie en ook andere fracties hebben in de Commissie 
met de wethouder gesproken over de leegstand in brede zin van het woord. En wij hebben toen al 
aangekondigd met een motie te zullen gaan komen. En die motie wil ik dan ook gelijk maar indienen, 
voorzitter om te voorkomen want de rest hebben we al in de Commissie besproken. En de motie heet 
“Facta, Non Verba” en het gaat over een allesomvattende aanpak van leegstand. Kortom om goed te 
onthouden de AAL. Wij hebben geconstateerd dat er een leegstand is van winkels en kantoren 
ondanks de uitvoering van de motie “Terugdringen leegstand in Roosendaal” dat dat nog steeds een 
probleem vormt. En verder dat die leegstand slechts voor de, slecht is voor de bedrijvigheid, 
levendigheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. En daarbij, voorzitter, hebben we overwogen 
dat het overlaten aan de markt om leegstand op te lossen onvoldoende werkt. Een scherpere 
gemeentelijke aanpak benodigd is om leegstand verder terug te dringen en daarbij aanvullende 
instrumenten ingezet dienen te worden om deze aanpak te ondersteunen. En daarbij menen wij en 
dragen wij het college op om:   
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• Een niet alleen op de compacte binnenstad maar op de gehele gemeente gerichte integrale 
leegstandsverordening op te stellen, waarin in ieder geval is opgenomen, en dan komen drie bullets:  
- Een meldingsplicht van leegstand voor eigenaren.  

- Een verplicht leegstandsoverleg tussen de eigenaar van een leegstaand kantoor-/winkelpand en de 

  gemeente, teneinde de leegstand gezamenlijk actief te bestrijden.  

- De mogelijkheid voor de gemeente om potentiële huurders aan te kunnen dragen. 
Verder dragen wij op: 
• De mogelijkheden te onderzoeken om het tarief voor het OZB-gebruikersdeel gedifferentieerd af te 
bouwen en in dezelfde termijn het OZB-eigenaarsdeel gedifferentieerd evenredig te verhogen, met 
een tarief dat dezelfde opbrengst genereert waarbij dus de totale OZB-inkomsten geborgd blijven. 
 • En tenslotte de hierboven vermelde aanvullende instrumenten om leegstand te bestrijden in het 
tweede kwartaal van 2017 in een raadsvoorstel uiterlijk 1 mei 2017 ter vaststelling aan de raad voor te 
leggen. Dank u wel. 

 
De VOORZITTER: Dank u wel. deze motie, ik denk dat u nog een vraag krijgt van mevrouw Van den 
Nieuwenhof, maar ik arresteer hem even voor u. De motie krijgt mee nummer 2 en heet 
“Allesomvattende aanpak leegstand”. Mevrouw Van den Nieuwenhof heeft een vraag aan meneer 
Klaver. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een interruptie met drie korte 
vragen. Mag dat? 
 
De VOORZITTER: Nou, ja ik heb het zes jaar volgehouden dus dat kan dan ook wel. Dus ja vooruit 
dan. Voor deze ene keer. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik zal het kort houden. 
 
De VOORZITTER: Ja graag. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik wil vragen aan de heer Klaver uiteraard delen wij uw zorgen 
ook over de leegstand, dat mag duidelijk zijn. Heeft u onderzocht of er draagvlak is bij de 
ondernemers voor de leegstandsverordening. 
 
De heer KLAVER: Wij denken dat bij ondernemers die willen overleven en waarbij vaak ook 
goedkopere huurruimte gewenst is in het kader van verschuivingen van panden in het kader van 
compacte binnenstad dat daar belangstelling voor is. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Oké, u denkt. En heeft u ook de nadelen overwogen. Ik zal me 
beperken tot twee vragen dan. De nadelen weer nieuwe regels, meer regeldruk en ook meer, dit 
vraagt natuurlijk ook een verhoogde inzet van ambtenaren weer. Heeft u dat tegen elkaar afgewogen? 
 
De heer KLAVER: Zeker, alles wat je bedenkt heeft natuurlijk altijd nadelen maar gelet op de 
ontwikkeling die wij zien op dit punt menen wij dat de overheid een iets krachtiger instrument moet 
hebben. En het gaat ons helemaal niet om een leegstandsverordening met allerlei punten en komma’s 
en boetes, clausules, dat hebben we in de Commissie ook duidelijk gemaakt. Maar wel een 
verordening op maat die een aantal, daarom hebben we die drie bullets gegeven op die punten de 
overheid iets meer mogelijkheid geven om dat in te zetten. En dat vraagt juist denk ik geen 
ambtenaren meer maar vooral vanuit krachtdadigheid van de wethouder en zijn bestuur, het college 
om daarop in te zetten. Bij voorkeur niet regels en ambtenaren, die bureaucratie daar zitten we met 
deze motie niet op te wachten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Het woord is aan de heer Schijvenaars, van de fractie 
van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Bij de behandeling in de Commissie hebben wij ook 
de suggestie gedaan om te komen tot een leegstandsverordening en een Commissie is ook bedoeld 
om te kijken hoe de opvattingen leven en ook wat voor inzichten de wethouder heeft. En de wethouder 
heeft ons toen ook duidelijk gemaakt dat het gaan werken met een leegstandsverordening dat dat nou 
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niet echt een hele effectieve maatregel kan zijn. Hij heeft daar voorbeelden bij genoemd en wij zijn 
daar ook wel gevoelig voor die argumentatie van de wethouder op dit dossier op dat moment. De 
motie van de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks richt zich puur over die leegstandsverordening 
en dat alleen al is voor ons een reden om daar dus geen steun aan te kunnen geven, voorzitter want 
wij denken dat dat inderdaad niet gaat werken. We zijn het wel eens dat de leegstandsproblematiek 
een serieuze problematiek is en daar moet je ook daadwerkelijk mee aan de slag. En we vinden ook 
dat de wethouder daarin veel actiever kan gaan acteren, voorzitter. En daarom komen wij met een 
motie “Integrale aanpak leegstand”. En deze motie wordt behalve door de factie Nieuwe Democraten 
ook ingediend door de fractie van de SP, de heer Marcel van der Aa. En deze motie, voorzitter, die is 
er, die constateert dat de leegstand inderdaad al vele jaren in winkels, kantoren en bedrijfspanden 
steeds meer structureel van aard wordt. Dat zal niemand ontkennen. En dat de aantrekkende 
economie waar we allemaal heel blij mee zijn, voorzitter, uiteraard gaat leiden tot meer vraag. Maar wij 
geloven niet dat dat het overaanbod aan ruimte zal kunnen verwerken. We zijn wel van mening dat die 
structurele leegstand ook moet leiden tot een, ook leidt helaas tot een structurele maatschappelijke 
negatieve effecten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. En u kunt er allemaal zelf wel 
voorbeelden bij noemen. En wat we ook zeiden in de Commissie is dat die structurele leegstand niet 
alleen maar een private aangelegenheid is, maar ook een publieke verantwoordelijkheid kent  en 
daarom, voorzitter, is het dictum van de motie om het college op te dragen:  
Met een integraal plan te komen ter bestrijding van structurele leegstand hiervoor samen te werken 
met de private partijen. En twee, hierover de gemeenteraad voor 1 mei 2017, in de motie staat nog 1 
april 2017 maar dat is gewijzigd in 1 mei 2017, met een SMART geformuleerd raadsvoorstel te komen. 
Dat was onze bijdrage, voorzitter, bij dit agendapunt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Integrale aanpak 
leegstand”. De heer Yap heeft een vraag aan u. Ja, ga uw gang meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, twee vragen, voorzitter. Deze motie is volgens mij al door de raad eerder 
aangenomen wat nu heeft geleid tot de brief van de wethouder die in de Commissie en vanavond 
wordt besproken. Bent u het daarmee eens? Dat is één. En de tweede vraag is u vraagt dus om een 
nieuwe brief terwijl de wethouder eigenlijk heeft gezegd ons beleid wat we nu doen is op orde en we 
gaan verder. Terwijl we juist als PvdA met onze motie vragen om nog wat aanvullende maatregelen. 
Dus het is me niet duidelijk wat jullie nu precies willen met deze motie. Want de wethouder heeft dan 
al gezegd mijn beleid is op orde ik zou dan eerder pleiten voor aanvullende maatregelen zoals in onze 
motie is voorgesteld. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, bij de behandeling in de Commissie hebben wij zelf ook, ik 
meen een stuk of tien voorbeelden genoemd waar je aan kunt denken als gemeente om in te zetten 
bij de aanpak van die leegstand. Uw vraag over wat voegt dit nou toe ten opzichte van de eerdere 
brief van de wethouder. Ja, die brief heeft heel lang op zich laten wachten. Ja en is eigenlijk alleen 
maar een soort overzicht geweest van ik heb dat en dat gedaan en ik vind het eigenlijk wel goed. Wij 
vinden als Nieuwe Democraten dat er te weinig is gedaan en dat het onvoldoende heeft geleid tot 
resultaten. En vandaar dat wij niet vragen om een nieuwe brief. Wij vragen aan het college kom nou 
met een integraal plan, echt een integraal plan om die aanpak goed te krijgen van die leegstand. En 
als vervolgens blijkt uit overleg met de private partijen en ambtelijk en ook politiek dat er binnen die 
dat plan van aanpak wellicht ruimte is om iets te doen met de leegstandverordening het zou kunnen, 
maar misschien ook niet. Misschien zijn er andere maatregelen te bedenken zonder dat je gaat 
werken met een verordening die net zoveel effect zullen sorteren. En dan ben ik het eens met de 
collega van het CDA-fractie die inderdaad zegt van zitten we nou te wachten op nog meer wet- en 
regelgeving. Ik denk het niet. En u vraagt als indiener van uw motie nu vraagt u eigenlijk om extra wet- 
en regelgeving en dat vinden wij denk ik niet de juiste route, voorzitter. Dus, we zijn het denk ik qua 
doel wel met elkaar eens maar qua aanpak verschillen wij toch van mening, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad in eerste termijn of kunnen we naar de 
wethouder voor een reactie op de beide ingediende moties. Dat is het geval. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. We hebben in de Commissie uitgebreid over een aantal 
onderwerpen gesproken waaronder het vooral ging over een leegstandsverordening en ik heb daar 
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betoogd dat een leegstandsverordening nog nooit leegstand heeft opgelost. Er zijn andere gemeenten 
die hebben dat uitgebreid onderzocht en hebben ook geconstateerd dat het niet bijdraagt aan minder 
leegstand, dat is één. Het vergt overigens een behoorlijke ambtelijke en financiële belasting om een 
meldingsplicht te doen, gesprekken te gaan voeren. Het is volstrekt onduidelijk wat mij betreft en wat 
het college betreft of het überhaupt leegstand voorkomt, dat denken we niet. V & D is niet omgevallen 
omdat er leegstand wilde ontstaan, maar omdat er een financieel probleem was en zo zijn er nog veel 
meer, althans winkels in de binnenstad want dat is mijn core business zal ik maar zeggen. Die zijn niet 
omgevallen uit luxe maar omgevallen uit financiële situaties. Er zijn nogmaals wat gemeenten die 
hebben dat uitgebreid onderzocht, ook de financiële gevolgen maar ook de juridische gevolgen. Dan 
maak ik gelijk duidelijk dat ik geen jurist ben, maar gemeenten maken daar wel melding van dat er wel 
risico’s aan zitten, aan een leegstandsverordening en dat het juridische gevolgen zou kunnen hebben. 
En dat er dan vooral in als een pand leegstaat en het keurig is gemeld bij de gemeente nog los van 
het feit dat je dat allemaal weer moet registreren, maar de gemeente geen kandidaat kan aandragen. 
Ook dat heb ik in de Commissie aangegeven. Het klinkt wel leuk dat de gemeente potentiële huurders 
zou kunnen aandragen, maar dan moeten we ze wel hebben. En als ze er zouden zijn zouden ze zich 
ook wel gemeld hebben bij de vastgoedeigenaar als ze iets willen huren. Wij hebben niet een blik 
potentiële huurders. En het laatste waarom ik heb betoogd dat de leegstandsverordening de 
leegstand niet oplost is dan als we al een potentiële huurder hebben dan blijft het altijd nog de 
eigenaar van het onroerend goed die een overeenkomst moet sluiten. En daar verandert de 
leegstandsverordening helemaal niets aan. En of dan de huren te hoog of te laag zijn dat is een 
discussie die ik hier niet aanga, want wanneer is iets hoog en wanneer is iets laag. Maar het feit blijft 
dat de eigenaar van het onroerend goed het gesprek over huur moet aangaan. En dan is de vraag of 
dat überhaupt wat oplost. Waar het college meer heil in ziet is hetgeen wat we doen. De 
vastgoedeigenaren in onze stad, in onze binnenstad dan vooral want nogmaals daar is zo’n beetje 
mijn core business onder andere. De vastgoedeigenaren in de binnenstad daar zijn we prima on 
speaking terms mee. Dat kunt u ook zien, want onderwerpen waar het gaat over tegenstanders van 
leegstand gebruiken die lege panden om op een andere manier te kunnen gebruiken. Nou dat gebeurt 
in de Roselaar, bij Metterwoon, bij Wereldhave, bij Syntrus Achmea. Daar worden panden ter 
beschikking gesteld voor een start-up en gelooft u mij, daar verdient hij niet veel aan. Maar ze stellen 
wel hun panden ter beschikking om daarvan gebruik te kunnen maken. En ik vraag me af als we een 
leegstandsverordening gaan maken of die bereidheid er dan nog steeds bestaat. Want dan moet, dan 
vinden we dat de gemeente iets moet doen en ik denk dat dan de bereidheid bij de 
vastgoedeigenaren wat minder wordt. Dus, ik denk, toch dat het een beetje het paard achter de 
wagen gaat. Nogmaals wat volgens ons wel werkt is het samenwonen, het tijdelijk gebruik nogmaals 
voor die start-ups en op andere plaatsen in de stad natuurlijk transformatie. U wilt een, in de motie van 
de PvdA, D66 en GroenLinks moet het niet alleen om de compacte binnenstad gaan, maar om de 
gehele gemeente. Ja, dat is natuurlijk ongeveer het onmogelijke als er nergens leegstand mag 
ontstaan dan gaat u gewoon wel heel erg voorbij aan het feit dat we in Roosendaal gewoon 
simpelweg veel te veel vierkante meters winkeloppervlakte hebben. En daarom is er ook ooit gekozen 
voor een compacte binnenstad, dan ontstaat het weliswaar tijdelijk ergens anders en daar zien we dan 
weer dat met transformatie dat kan worden opgelost. Daar wijzigt een leegstandsverordening 
helemaal niets aan denk ik. En nogmaals heel veel van die dingen, die potentiële huurders kunnen we 
nu ook melden de vastgoedeigenaren komen niet met start-ups, daar zorgt onze Binnenstadsdirectie 
voor in samenwerking met het Starterscentrum. Die reiken die aan, daar hebben we goede afspraken 
over gemaakt. En dan mogen ze panden gebruiken. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De wethouder zegt namens het college dat 
Roosendaal teveel vierkante meters winkelruimte heeft. Daar zijn we het mee eens. Betekent deze 
constatering ook dat dan het college zegt dat ze niet meer zullen meewerken aan nieuwe vierkante 
meters winkelruimte, want dat zou natuurlijk dan heel logisch zijn. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, dat heeft u ooit zelf vastgesteld in het detailhandelsbeleid. Dus, ik wil u er graag 
even aan herinneren dat u dat al gedaan heeft. Graag gedaan. 
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De heer SCHIJVENAARS: En u gaat zich er ook aan houden, want we hebben natuurlijk heel vaak 
heel veel beleid, maar het is altijd weer de vraag natuurlijk gaan we ons ook aan dat beleid houden. 
En dan is het antwoord nog steeds ja? 
 
De heer LOK: Maar natuurlijk, dat hoort. Wij zijn wethouder, weet u nog. Dus wij houden ons aan de 
wet en soms ook van de wet. Het tweede bulletje over de mogelijkheden te onderzoeken om het tarief 
van de OZB, nou dat kent u dat verhaal. Het is mij absoluut onduidelijk wat dat moet bijdragen aan 
vermindering van de leegstand. En geldt dat dan overigens alleen voor de winkels, geldt het alleen 
voor leegstaande winkels, geldt het alleen voor kantoren, geldt het alleen voor leegstaande kantoren, 
geldt het voor bedrijven, geldt het alleen voor leegstaande bedrijven? En bovendien als u dat doet, het 
klinkt heel sympathiek, maar de lokale ondernemer die zelf zijn eigen pand bezit gaat daar niets mee 
opschieten, die blijft hetzelfde betalen. En als je huurder bent van het pand dan betaal je het ook, dan 
brengt die verhuurder het gewoon in rekening. Dus het klinkt sympathiek maar het werkt zo niet. Dus 
er rest mij niet heel veel anders dan deze motie te ontraden. De motie van de Nieuwe Democraten en 
met de SP, ja daar geldt ongeveer hetzelfde voor. Dat is de definitie wat is nou structurele leegstand. 
Ja, die is er en die zal er ook blijven vooralsnog. We hebben veel te veel vierkante meters winkel, dus 
het moet ergens minder worden. Daarom hebben we net z’n allen gekozen voor de compacte 
binnenstad, zodat het daar in ieder geval in de kern goed gevuld blijft en dat gaat steeds beter. De 
eerste bewegingen zijn al gekomen van buiten de compacte binnenstad naar daarbinnen. En op 
andere plekken gaat het dan vooral om transformatie. Maak van sommige panden wonen en dat 
gebeurt die beweging is er al. Daar hebben wij geen integraal plan voor nodig. Want een plan maken 
levert ook geen bestrijding op van leegstand en samenwerken met de private partijen dat doen we al 
en dus daar hebben we ook geen motie voor nodig. En ook bij deze motie geldt het gaat eigenlijk 
voorbij aan wat het echte probleem is, namelijk dat we teveel vierkante meters hebben. Dus ja, je kunt 
wel alles willen maar het zit vooral in de regelgeving. En wat ik wel een hele mooie vond op een vraag 
van meneer Yap geloof ik zei meneer Schijvenaars zo heel mooi dat we geen extra wet- en 
regelgeving willen, maar wel weer een extra plan. En we kunnen heel veel op papier opschrijven, 
maar één ding is zeker iets wat je op papier schrijft levert nog steeds niet minder leegstand op. Alleen 
maar meer werk. Dus ook deze motie wil het college ontraden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ten behoeve van de tweede termijn van u raad even 
anderen dan de twee sprekers in eerste termijn. Ik inventariseer in ieder geval de heer Van Gestel, 
Boons. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Toch is het een allerernstig probleem leegstand in 
de binnenstad. Om de binnenstad natuurlijk te laten floreren heb je een leuke binnenstad nodig waar 
winkeltjes zitten en cafeetjes, restaurantjes een bed & breakfast. Eigenlijk alle elementen die het in 
zich heeft om zowel toeristen, als bezoekers, als Roosendalers welkom te heten en te geleiden in die 
prachtige binnenstad. En elk leeg pand doet afbreuk aan het prachtige beeld wat we willen creëren. 
Dus elke vierkante meter leegstand is minder publiek. En als ik het publiek wil trekken en ik wil de 
leegstand aanpakken, dan moeten de huren omlaag en dan kunnen er nieuwe ondernemers in want 
die zijn er en we kennen ze. De wethouder heeft geen lijstjes maar goed, oké wij wel. En voorzitter en 
die mensen die kunnen de hoge huren gewoonweg niet betalen. Na een start-up volgt een start-down 
en dat is en blijft een probleem. En als ik meer bezoekers naar de binnenstad wil halen heb ik een 
tweede manier om dat te doen en dat is natuurlijk, voorzitter, dat kunt u verwachten van de VLP en dat 
is lagere parkeertarieven. En aangezien die de afgelopen jaren omhoog zijn gegaan en de leegstand 
niet is afgenomen hebben we nog steeds een probleem in de binnenstad. De wethouder stelt terecht 
de vraag hier wat we nu doen? Wat doen we nu eigenlijk? Wij hoorden daar een vraagteken en geen 
antwoord, want de wethouder doet niets. Maakt niet uit voorzitter, we hopen dat de ondernemers zelf 
creatief genoeg zijn om ermee aan de slag te gaan. Maar het is een zware taak, want het lukt ze niet. 
Al drie jaar niet, al vier jaar niet, al vijf jaar niet. De wethouder ook niet, ja rondjes lopen in de 
binnenstad, ja leuk, gezellig. Maar daar redt u het niet mee, voorzitter. Kopjes koffie drinken met de 
vastgoedeigenaren heeft in Roosendaal nog niet geleid tot het opvullen van leegstand. En dan zeggen 
wij praatjes vullen geen gaatjes. Er moet eens een keer iets gebeuren. Nou, waarom niet een 
instrument pakken wat al bestaat en die uitrollen. Pak alle instrumenten die je kan vinden om te 
proberen daar te knijpen waar het niet werkt, tot nu toe niet lukt. U zou toch alles aan gelegen moeten 
zijn om zo snel mogelijk die binnenstad op orde te krijgen. Ja, voorzitter, maar ja blijkbaar ja u niet 
dan, ja. De wethouder zegt, ja, ja ik weet het niet. Ja, ja wat doen we eigenlijk, vraagteken. Dus 
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voorzitter, komt de Partij van de Arbeid met een goede motie. Een alles omvattende aanpak 
leegstand. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De VLP met haar reactie geeft ze daarmee dan 
eigenlijk aan dat er dus dringend noodzaak is tot een integrale aanpak voor die leegstand. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, absoluut, voorzitter, zo integraal mogelijk. Alleen ik verwacht van de 
wethouder geen enkele medewerking in die, want daar is hij niet in geïnteresseerd, een beetje rondjes 
lopen dat vindt hij leuk, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En tot slot zo’n integrale aanpak dat zou kunnen impliceren dat daar dan 
bijvoorbeeld ook een leegstandsverordening ook een rol in zou kunnen gaan hebben. 
 
De heer VAN GESTEL: Wat de VLP betreft moet een leegstandsverordening daar een rol in krijgen, 
maar dat is voor ons al eigenlijk al een uitgemaakte zaak. Dat moeten we doen, daar moeten we niet 
over twijfelen. U wilt weer een onderzoek geloof ik, of wat wilt u. U wilt een integraal plan komen ter 
bestrijding van structurele leegstand. Nou ja, als u in uw motie zou zetten draagt het college op te 
komen met een leegstandverordening dan zijn wij uw man, geen probleem. Wij zijn duidelijk. 
 
De VOORZITTER: Oké, dit wordt geen zelfstandig debat. 
 
De heer VAN GESTEL: Goed, zo, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: U heeft nog een paar seconden. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, uiteraard. De allesomvattende aanpak leegstand, nou de btw, OZB, sorry 
voorzitter. De OZB-tarifering om dat te differentiëren ja daar zien we wel wat in. Maar de rest van de 
motie is ook niet concreet genoeg. We willen de leegstandsverordening, punt streep uit. En als u dat 
voorstelt zijn wij uw man. Als u het alleen van de OZB voorstelt kunt u ons ook nog vinden. Maar de 
rest voorzitter, ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja, nou dank u wel, meneer Van Gestel.  Wij gaan naar de heer Van der Aa 
van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Allereerst vinden wij de wethouder heel afwachtend dat 
hij zegt van ja de markt moet het doen en het klopt, dus een beetje meer aanpakken mag ook wel van 
de wethouder verwacht worden, want daar zit hij immers voor. Als ik ga kijken naar de moties en dan 
waarom wij de motie van de Partij van de Arbeid niet kunnen steunen staat hier aangegeven, de 
mogelijkheid voor de gemeente om potentiële huurders aan te kunnen dragen. Nou ik acht geen enkel 
collegelid in staat om dit soort dingen te kunnen doen, anders hadden ze bij een verhuurbedrijf 
gezeten en waren ze geen wethouder geworden. Dus dan denk ik van doe dat niet want dan zitten we 
overgeleverd aan beunhazen. En daarvoor denk ik toch dat de motie “Integrale aanpak leegstand” 
eigenlijk een van de oplossingen kan zijn. Daar zitten geen boetes in of noem maar op. En een 
onderzoek samen met de markt en er wordt wel geroepen van dat kan niet en dat is weer een 
praatclubje. Als we gaan kijken naar het Economisch Actieplan en al dat soort andere zaken, we 
hebben een Binnenstadscommissie, we hebben een Commissie dit en overal wordt er ergens over 
gesproken. En dan is het raar nu gaat het over leegstand en niet alleen de binnenstad, maar door heel 
Roosendaal en dan zou het ineens niet mogelijk zijn. Daarvoor vind ik dat eigenlijk de raad zou 
moeten zeggen wij kiezen toch voor motie 3 en wethouder ga hem maar uitvoeren. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van der Aa. Ik ga naar meneer Boons van de fractie van de 
VVD. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal me beperken tot de reactie op de moties. 
Facta non verba, in goed Rotterdams geen woorden maar daden. Als VVD zijn wij daar ook voor maar 
de motie getuigt nou niet direct in daden die wij ook voorstaan. Ik zie daar twee keer het woordje plicht 
staan, meldingsplicht van leegstand, verplicht leegstandsoverleg. De VVD vraagt zich af voorzitter, 
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wat nu als het niet wordt opgevolgd. Gaan we dan sancties instellen of gaan we het, daar heeft de 
VVD heef daar voelt niet voor die meldingsplicht en zeker ook niet voor die plicht het 
leegstandsoverleg te voeren. Even kijken wat de motie van, motie 3 betreft van de “Integrale aanpak” 
daar is de VVD ook geen voorstander van, zullen wij ook niet steunen. Temeer omdat wij hebben al 
heel veel plannen, de heer Van der Aa van de SP zei het ook al. We hebben een beweging ingezet 
met het rapport. De VVD is, zou willen aangeven laten we de beweging die het rapport heeft ingezet 
ook afmaken en dan zien of we inderdaad met deze, al deze rapporten die er nu liggen ook een 
gezonde binnenstad kunnen krijgen en mogelijk ook de leegstand kunnen terugdringen. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer, meneer Boons. Anderen nog van u raad anders dan de 
sprekers in eerste termijn? Nee? Dan ga ik naar de sprekers in eerste termijn. Ik kijk even naar de 
heer Klaver. Ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, democratie is luisteren naar elkaar en proberen elkaar te overtuigen. En 
de motie heeft bewust de kop gekozen die net de heer van de VVD Gerard al meldde geen woorden 
maar daden. En in de Commissie bleek dat we ontzettend veel woorden nodig hadden en ook wellicht 
vanavond weer. Ik denk dat we dat juist niet moeten doen. Misschien is dat ook wel een paradox van 
de motie. Ik zei net democratie is overtuigen, voorzitter. Als de wethouder en dat zegt hij ik zeg dat 
maar even met verve betoogt ik heb die instrumentaria, die regels allemaal niet nodig. Dan verdient hij 
daarvan het vertrouwen te krijgen. Want dan zeggen we ook dat is heel belangrijk, want uiteindelijk 
gaat het hier in deze gemeente om leegstand te bestrijden, integraal, op alle fronten en ook met een 
krachtige aanpak te komen en zo met een aantal van mijn collega’s ook te spreken onorthodox, dus 
geen regels, geen leegstandswet, geen woorden maar daden. Wethouder, college, u overtuigt ons. 
Dus, geen woorden maar daden. Ik trek mijn motie in. Ik heb het even overlegd met mijn mede-
indieners. Maar dat is niet vrijblijvend dat betekent dat wij dat volgen en uw woorden in de gaten 
houden en uiteindelijk alleen de daadkracht gaan toetsen. Bij deze de motie ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Klaver. Betekent dat motie nummer 2 “De allesomvattende 
aanpak leegstand” is ingetrokken maakt dus geen onderdeel uit van de beraadslaging dan wel 
besluitvorming. Ik kijk naar de heer Schijvenaars nog. Ja. Voor uw tweede termijn. Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ja, zo snel als de Partij van de Arbeid zich laat 
overtuigen door een wollig betoog van de wethouder, voorzitter, ja daar komt hij bij de Nieuwe 
Democraten niet mee weg. En ik denk ook niet bij de SP mee weg. Ik kijk even naar mijn mede-
indiener, maar ik geloof niet dat wij de motie gaan intrekken. Want wij vinden namelijk dat je echt een 
keer ook als raad moet je kleur bekennen. En de fractie van de Nieuwe Democraten die heeft vele 
jaren geleden een eerste debatavond georganiseerd over out of the box-denken in de voormalige 
winkel van het Verboden Rijk en daar werd voor de allereerste keer het onderwerp leegstand aan de 
orde gesteld. En toen was wethouder Verbraak nog verantwoordelijk daarvoor en toen kwam het 
thema leegstand echt goed op de politieke agenda terecht. En dat heeft geleid uiteindelijk tot de inzet 
van Riek Bakker en de plannen en de compacte binnenstad enzovoorts, enzovoorts. Dat zijn op zich 
allemaal hele goede ontwikkelingen geweest. We zijn nu vele jaren verder en we moeten nog steeds 
vaststellen dat er een aantal hele goede dingen gebeuren. Maar we moeten ook  met elkaar heel 
eerlijk vaststellen dat de leegstandsproblematiek wordt niet minder. En eigenlijk wordt die 
problematiek alleen maar erger. En dan kun je inderdaad zeggen als college wij zijn druk in overleg 
met alles en iedereen en we proberen het allemaal gevuld te krijgen. En dan kun je zeggen dat doen 
we zonder plan. Maar voorzitter, sinds wanneer, sinds wanneer gaan wij nou in de politiek allerlei 
activiteiten uitvoeren zonder plan. Sinds wanneer? We zijn gisterenavond nog bij elkaar geweest om 
te komen tot een integraal plan voor armoede. We komen regelmatig bij elkaar voor allerlei andere 
integrale plannen over groen beheer over blauw beheer, over het Economisch Actieplan. En waarom? 
Omdat we met elkaar willen weten wat we nastreven en hoever we zijn in de realisatie. Daarvoor 
maken wij plannen. Dat is ook onze taak als raad om duidelijke kaders mee te geven aan het college. 
En nu gaat vervolgens deze raad waarschijnlijk weer zeggen van we vertrouwen het college maar met 
blinde ogen. En ik ben trots dat de SP in ieder geval vindt met ons dat er daadwerkelijk een integrale 
aanpak moet komen, want het probleem is niet van vandaag of morgen, van gisteren. Het probleem is 
groot en met dat plan voorzitter, dan krijg je op een gegeven moment ook instrumenten uitgereikt met 
elkaar van wat gaan we wel doen, wat werkt wel en wat werkt niet. En misschien komt daar een 
leegstandsverordening voorbij, dat zou kunnen. Maar daarom hebben wij gezegd, die motie gaan wij 
niet steunen. Dus, voorzitter, de motie “Integrale aanpak leegstand” die houden wij ingediend en die 
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zullen wij voorleggen voor stemming. En we hopen dat in ieder geval als die wordt afgewezen en daar 
lijkt het op de gelederen hebben zich binnen een coalitie voor een deel lijkt het gesloten, behalve de 
SP. Complimenten daarvoor. Maar voorzitter, we hopen wel dat de wethouder dan ook daadwerkelijk 
hard aan de slag gaat in de geest van deze motie om te komen tot een integrale aanpak. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Ik kijk even naar de 
wethouder nog voor een reactie op de nog openstaande motie nummer 3. 
 
De heer LOK: Ja, de laatste vraag van de heer Schijvenaars die intrigeert me dan wel. Of de 
wethouder hard aan de slag gaat. Dat betekent dat hij zelf niet veel vertrouwen heeft in zijn motie 
denk ik, maar goed. Het is verheugend om te constateren dat de heer Van Gestel een lijstje heeft met 
allemaal potentiële huurders. Dat zien we dan graag tegemoet dan kunnen we daarmee aan de slag, 
want u heeft er vast een heleboel. Dus dat komt goed. Dat is goed voor de binnenstad. Ja, u spreekt 
over te hoge huren, ja dat weet ik niet of dat zo is, dat is uw stelling. Maar zoals ik daarstraks al heb 
betoogd daar helpt ook een leegstandsverordening niet aan. Dus ja. En wat ook wel bijzonder is in het 
betoog van meneer Van Gestel is dat de binnenstad zo snel mogelijk vol moest terwijl de motie over 
de hele gemeente ging. Dus ja u heeft hem of niet helemaal goed gelezen ofzo, dat weet ik eigenlijk 
ook niet. Meneer Boons, ja geen woorden maar daden. Ja, dat proberen we ook te doen de 
vastgoedeigenaren in onze stad vinden elkaar steeds meer en steeds beter. Ik zou zeggen lees 
morgen de krant, neem overmorgen de krant dan hoort u daar vast iets van wat die 
vastgoedeigenaren allemaal van plan zijn. Meneer Klaver, dank u. Geen woorden maar daden, dat 
gaan we doen. We gaan ook de leegstand bestrijden. En meneer Schijvenaars noemt het een wollig 
betoog, dat is volgens mij Schijvenaars voor ik heb het niet begrepen. Nou, dat kan. En een plan, 
volgens mij heeft u allemaal het plan u heeft daar zelf naar verwezen van mevrouw Bakker genoemd. 
En misschien heeft u het ook niet helemaal goed gelezen, dat weet ik niet. Maar het gaat over een 
periode van 20 jaar dat plan, dus ja het zal niet allemaal vandaag klaar zijn. En ik ben ook wel blij dat 
u constateert dat er heel veel goede dingen gebeuren en daar laten we het bij, want wat ik, wat het 
college van de motie vond heb ik in de eerste termijn al gezegd. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u vriendelijk. Ik hoor de wethouder zojuist zeggen dat wij 
morgen of overmorgen de krant moeten lezen want dan staat er een interessant iets in over 
vastgoedeigenaren. Betekent dat dat wij nu als gemeenteraad verwezen wordt naar de krant om 
informatie te krijgen of is het zo dat de wethouder nu of vanavond ook informatie gaat verstrekken wat 
we dan over twee dagen in de krant staat. Hoe moet ik dat rijmen? 
 
De heer LOK: Ja, het eerste niet en het laatste ook niet. Ik ga vanavond niks geen informatie 
verspreiden aan u want ik ben geen vastgoedeigenaar. Tot nog toe althans niet het is nu vooral van 
de bank mijn eigendom. Dus de vastgoedeigenaren komen morgen bij elkaar en hebben ons dan 
allemaal iets te melden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En u weet niet wat de informatie is? 
 
De heer LOK: Nee, want ze komen morgen pas bij elkaar. 
 
De VOORZITTER: Oké, ja. Wethouder, dank u wel. Ik denk dat wij toe zijn aan besluitvorming dat 
betekent zoveel als dat nu voorligt de besluitvorming over motie nummer 3, “Integrale aanpak 
leegstand”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op deze motie? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor motie nummer 3? Voor die motie hebben gestemd de fracties van de Nieuwe 
Democraten en de SP. De motie is verworpen. 
 
c. Raadsmededeling 83B-2016 Ter kennisname aanbieden regionaal Jaarverslag leerplicht 
 over schooljaar 2015-2016 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 7.c handelend over een raadsmededeling waarbij ter kennisname 
u wordt aangeboden, u is aangeboden het regionaal Jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2015-
2016. En de eerste indiener van de motie lijkt mij de heer Klaver van de Partij van de Arbeid. Ik weet 
niet of dat klopt? Dan is aan u het woord om de motie in te dienen en toe te lichten. 
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De heer KLAVER: Voorzitter, een motie mede namens de Roosendaalse Lijst, D66, GroenLinks en de 
Nieuwe Democraten en het gaat over de motie met de top  “Laat jongeren niet tussen wal en schip 
vallen”. In de Commissie is daar uitvoerig over gesproken, voorzitter. En de motie behelst eigenlijk dat 
er een integraal aanvalsplan komt en dat plan dat we dat graag willen hebben voor 1 april 2017 en de 
kernwaarde is vooral de ontschotting zoals wij genoemd hebben tussen enerzijds Jeugdzorg en 
anderzijds leerplicht handhaving om die te verminderen. En wij vragen gelet op die reden het college 
dus tot dat aanvalsplan te komen op de wijze zoals in de motie omschreven en dat 1 april uiterlijk aan 
te leveren. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Deze motie krijgt mee nummer 4, heet  “Laat jongeren niet tussen wal 
en schip vallen op weg naar een gouden toekomst”. Zijn er nog anderen medeondertekenaars of 
überhaupt anderen van u raad die hier ook nog het woord over wensen of kunnen… Ja, sorry. De 
heer Mol. Ja. Ga uw gang, ja zeker. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, daar waar ten aanzien van leerplicht opvallende zaken voordoen is de 
connectie met Jeugdzorg uiteraard voor de hand liggend. Als een kind of een jongere structureel 
schooluitval vertoont dan is de bemoeienis door een jeugdprofessional vanzelfsprekend. De Jeugdwet 
is ingevoerd en qua verantwoordelijkheden bij de lokale overheid neergelegd om er beter voor te 
kunnen zorgen dat er maatwerk wordt geleverd. En de praktijk met onze jeugdprofessionals is nog 
jong, voorzitter. En vertoont kennelijk nog starheid op de werkvloer waardoor er hiaten in de 
hulpverlening kunnen ontstaan en daar gaat de motie van de Partij van de Arbeid over. Die hiaten zijn 
kwalijk dat vindt ook de CDA-fractie, maar het kan niet tot de conclusie leiden dat de afdeling leerplicht 
niet goed functioneert. Want incidenten vragen wel extra individuele aandacht maar zijn voor ons niet 
maatgevend. De aanpak die de motie van de Partij van de Arbeid voorstaat komt qua intentie wat ons 
betreft goed over. Maar het gevraagde aanvalsplan dat klinkt als, voor ons als een nog nauwkeuriger 
uitgewerkte regelgeving en zal wellicht de toepassing van protocollen eerder bevorderen dan 
opheffen. Wat wij vinden dat nodig is, is juist een meer pragmatische aanpak. De praktijk vraagt een 
dynamisch en flexibel inspelen op hulpvragen en op die manier het bedoelde maatwerk leveren. 
Binnen de grote groep jeugdprofessionals zullen wat ons betreft specialisten moeten opstaan die als 
oliemannetjes of olievrouwtjes los van protocollen en regels probleemgevallen maximaal behandelen 
en overal de gaten dichtlopen die in dit jonge systeem kennelijk nog hinderlijk aanwezig zijn. En in 
sommige gemeenten wordt daar al in voorzien, voorzitter. Er zijn ons gevallen bekend. En daarnaast 
de heer Klaver refereerde daar ook aan, daarnaast dringt zich op dat de wethouders leerplicht, 
wethouders onderwijs en wethouders Jeugdzorg wellicht een noodzakelijk, meer noodzakelijke 
samenwerking tot stand moeten brengen. Die samenwerking is er natuurlijk maar incidenten vragen 
om nog meer samenwerking en wellicht dat in de toekomst mogelijk is om onderwijs en Jeugdzorg in 
één portefeuille onder te brengen. Dan heb ik het over de toekomst en niet over dit moment. Want op 
die manier kunnen dan de gevolgen van opvallend schoolverzuim anders en beter in beeld komen en 
sneller in beeld komen bij de verantwoordelijke wethouder en kan er wellicht meer adequaat worden 
gehandeld. Dat is onze bijdrage, voorzitter. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Mol. Meneer Schijvenaars heeft nog een vraag aan u. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u vriendelijk. Ik heb zeer aandachtig geluisterd naar uw 
bijdrage van de CDA-fractie. En ik heb een concrete vraag. Gaat u nu deze motie steunen of gaat u 
hem afwijzen? 
 
De heer MOL: Ik dacht dat u aandachtig geluisterd had. Wij gaan deze motie niet steunen. Wij pleiten 
juist voor een meer pragmatische aanpak en voor het dynamisch en flexibel toepassen van regels en 
protocollen en dat er oliemannetjes en olievrouwtjes moeten ontstaan in de praktijk die de gaten 
dichtlopen. Dus wij gaan deze motie niet steunen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, ik begon ook bewust heel vriendelijk. Maar goed ik ben nu in ieder 
geval overtuigd dat u hem niet gaat steunen. Maar als we nu kijken naar het dictum en dan vooral bij 
punt 1 dan staat er dus met en integraal aanvalsplan te komen. En eigenlijk wat u zegt het moet 
pragmatisch zijn, het moet dynamisch zijn dus als stel dat de indiener, dat de indieners overtuigd 
kunnen worden om met een pragmatisch, dynamisch aanvalsplan te komen dan bent u dus overtuigd. 
Want andere verschillen heb ik namelijk niet kunnen ontdekken. 
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De VOORZITTER: Ja, uw vraag is duidelijk. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, meneer Schijvenaars die ziet minder dan ik althans het verschillen tussen 
het maken, het samenstellen van een dynamisch integraal aanvalsplan. Daar ga je voor zitten, dat ga 
je uitwerken, dat ga je weer schrijven, dat ga je aanreiken aan de praktijk. Dat roept weer meer 
toepassing van regels op. Dus dat willen wij niet, wij hoeven geen extra aanvalsplan. Wij willen alleen 
dat de mensen op de werkvloer inspelen op de praktijk. Dus als er specialisten zich aandienen binnen 
die jeugdprofessionals dan zijn die problemen binnen een mum van tijd opgelost. Dat is onze 
overtuiging. Dat is de pragmatische aanpak.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Mol. Anderen nog van u raad in eerste termijn? Ik dacht het 
niet. Nee. Dan is de eerste termijn van de zijde van het college door de wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, gisteren zijn er door de Partij van de Arbeid een 11-tal vragen 
ingediend met betrekking tot dit onderwerp en collega Van Poppel en ik we hebben onze stinkende 
best gedaan om die antwoorden ook vandaag bij u dagmail te krijgen, omdat wij juist inspelen op een 
van de zaken die in de motie genoemd worden. Ik weet niet meneer Klaver of u tijd hebt gehad om de 
antwoorden vandaag ook te lezen. Maar ik wijs toch op twee punten die in die antwoorden op die 
vragen nadrukkelijk naar voren komen. En dat is een antwoord bij vraag 6. In het Jaarverslag 
leerplicht zijn speerpunten opgenomen om tot een betere afstemming te komen tussen de verschillen 
leerplicht, Jeugdwet en onderwijsgeving. Ik noem nog een belangrijke passage in de beantwoording 
van de vragen bij vraag 8 er is geen urgentie om de beleidsdossiers leerplicht-handhaving en jeugd- 
Jeugdzorg te ontschotten. Door samenwerking komen de leerplichtambtenaar en de jeugdprofessional 
tot een passend zorgondersteuningsaanbod voor het kind. Voorzitter, dat zijn twee belangrijke 
passages die ook aangeven dat de motie zoals die nu voorligt het college die u wil ontraden. 
Voorzitter, als ik ook het eerste bolletje bij de constateringen lees, daar staat dat er sprake is van een 
toename van het aantal schoolverlaters en leerlingen die op zoek moeten naar een andere 
onderwijsvorm. Voorzitter als ik de tabellen goed bestudeert hebt, tabel 13 van de WSV-cijfers dan is 
juist het aantal begeleidingstrajecten dat is toegenomen. Voorzitter, maar niet de afname van, de 
toename van het aantal schoolverlaters. En precies wat de heer Mol zegt als ik punt 1 van uw dictum 
lees dan komen we juist weer tot een meer bureaucratie, een aanvalsplan te komen waar de 
problematiek volledig ik kaart gebracht wordt. Dat is nou hetgeen wat wij juist niet willen. Wij zitten 
regelmatig bij elkaar, we hebben afgelopen maandag ook nog een overleg gehad met onze mensen 
van de Jeugdzorg en mensen van leerplicht om te kijken hoe kunnen we daar waar mogelijke 
excessen voorkomen, hoe kunnen we daar zo adequaat en zo goed mogelijk op inspelen en 
maatwerk verrichten. Ik herhaal de woorden van de heer Mol, maatwerk, maatwerk, maatwerk. En dan 
is het idee van het oliemannetje inderdaad als het op een gegeven moment heel complex wordt om 
iemand te hebben die erboven kan gaan hangen en de verschillende partijen goed bij elkaar kan 
brengen, want het is niet alleen maar onderwijs, het is ook de wijk, het is ook waar de kinderen 
opgroeien, het is ook het gezin, bestaat uit meerdere facetten en dan dat stuk maatwerk leveren. Dus 
voorzitter, het college wil deze motie ontraden. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Van de zijde van de tweede termijn van u raad 
zijn er nog mensen die in de eerste termijn niet hebben gesproken die dat wel in de tweede termijn 
wensen. Mevrouw Oudhof. Ja. Ga uw gang. Anderen nog? Oké. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De naam van de motie is sympathiek “Laat jongeren niet 
tussen wal en schip vallen op weg naar een gouden toekomst”. Nou wie wil dat niet, daar kun je 
gewoon niet tegen zijn. Iedereen wil natuurlijk wel dat dit gebeurt en iedereen zal er ook zo voor zijn 
als het zo staat. En wat de SP betreft is de SP ook voor kortere lijnen en snellere communicatie ten 
aanzien met het onderwijs, zorg en de werkinstanties en meer maatwerk en ook betere 
samenwerking. Het kan natuurlijk altijd beter. We zitten nog in de opstartfase en waarbij ook niet 
geaccepteerd moet worden natuurlijk dat kinderen tussen wal en schip gaan vallen. Alle kinderen 
moeten in beeld blijven en het belang van het gezin en het kind moet altijd voorop staan. 
Gisterenavond was er een informatieavond het werd net al genoemd over het armoedebeleid maar 
ook over de taak van de gemeente ten aanzien van de jeugd en de rol van de jeugdprofessionals. 
Daarin werd ook gezegd van het is een nieuwe taak voor de gemeente wat nog verder doorontwikkeld 
moet worden en onder andere WijZijn is nog maar net van start gegaan. En in die samenwerking met 
het onderwijs daarbij zal het onderwijs zeker ook een belangrijke rol moeten gaan spelen. De motie 
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spreekt over het komen met een integraal aanvalsplan. En wat ons betreft dat is ook al eerder 
aangegeven, maar ook wij vinden dat dat nog veel te vroeg plaatsvindt, te prematuur is. De praktijk 
vraagt nu juist over samenwerking, veel overleg, op zoek gaan naar wat nog niet gaat en 
verbeterpunten maken en deze gaan doorvoeren. Dus wij gaan deze motie niet steunen, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. De heer Schijvenaars voor mevrouw Oudhof een vraag. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u vriendelijk. Ik raak soms een beetje in verwarring. Want nog niet zo 
lang geleden hadden wij in behandeling een motie over leegstand en toen hebben wij gepleit voor een 
integraal plan van aanpak, noem het een aanvalsplan. En dat was precies ook de juiste snaar voor de 
SP-fractie om te zeggen van ja inderdaad de problematiek is groot we moeten dus inderdaad komen 
tot een integraal plan van aanpak. En nu zijn wij vijf minuten verder en nu is het onderwerp niet 
leegstand maar nu gaat het dan over jongeren en nu heeft dezelfde SP-fractie geen behoefte meer 
aan een integraal plan van aanpak. Kunt u als partijleider uitleggen waar nu de verschillen in zitten 
waarom u de ene keer wel voor integrale aanpak bent en de andere keer tegen bent.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de heer Schijvenaars is appels met peren aan het vergelijken zoals 
dat meestal zo is. Nu gaat het over jeugdigen, net ging het over leegstand. En ik denk dat leegstand 
en jongeren en omgaan met de jeugdproblematiek en omgaan hoe we daar nu verder mee gaan toch 
een heel issue is als het vorige onderwerp. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Dan kijk ik nog even naar de sprekers in eerste 
termijn. Meneer Klaver. Ga uw gang. 
 
De heer KLAVER: Voorzitter, ik heb goed geluisterd naar de inbreng van de collega’s, waarvoor dank. 
En mijn eerste indruk was, voorzitter, dat je altijd moet uitkijken dat je niet in een semantische 
discussie terecht komt waarin naar mijn idee als ik bijvoorbeeld naar meneer Mol luister denk ik dat wij 
precies hetzelfde bedoelen. En je kan hooguit je afvragen van zijn dan de woorden misschien 
hetzelfde en de betekenissen en daarom is het wel goed om dat uitgesproken te krijgen. In de 
Commissie was uw fractie nog niet zover om die bijdrage te geven. In de raad nu wel en dat is altijd 
goed om dat te horen. Dat pragmatisme en die dynamische aanpak was nou juist ook wat wij in de 
Commissie voorstonden. Wat wij in de Commissie, voorzitter, betoogt hebben is nu juist ook geen 
bureaucratie, geen protocol. En als je het woord aanvalsplan ziet het werd vanavond ook al bij het 
vorige avond vertaald als het ware nou dan gaan we weer enorm in de diepte met regels en plannen 
en mensen en ambtenaren. Juist niet, een aanvalsplan is natuurlijk niet per se met z’n allen naar 
beneden en alles op papier zetten. Bij dit onderwerp, voorzitter, juist niet. Het gaat er juist om die 
pragmatisme, dynamische aanpak te vinden. In de Commissie bleek dat er een verschil was en dat 
daar schotten tussen zaten en dat bleek ook uit de praktijk, de oproep om onder andere van de 
directeuren in hun brandbrief sprak over het feit dat tussen enerzijds de zorg, de Jeugdzorg, de 
jeugdprofessionals anderzijds de handhaving en de leerplicht dat daar werelden van verschil waren en 
onze oproep was in de discussie in de Commissie en dat is ook het accent van deze motie 
wethouders zorg en onderwijs ga bij elkaar. U sprak net over eigenlijk zou je misschien een 
beleidsitem van maken, nou wellicht. Maar dat kan nu ook al en volgens mij zijn de heren al 
eendrachtig bezig. Nou dat is een hele goede oproep vanuit de Commissie geweest. Dus op dat 
onderdeel, prima. Dus dynamiek, pragmatisme die meneer Mol bepleitte vinden wij ook. De kritiek is 
helemaal niet zozeer op de leerplichtambtenaren, helemaal niet. Het gaat meer om hoe kom je verder. 
En waar heeft vooral de praktijk behoefte aan en vanuit die wens is ook deze motie gemaakt. 
Tenslotte klopt het inderdaad dat wij en dat hebben we in de Commissie ook betoogd en ook hier in 
de motie dat het aantal mensen wat dus uitvalt toeneemt en in de Commissie hebben we ook 
aangegeven dat wij hebben vernomen uit de praktijk dat komt omdat als mensen vanuit school in een 
zorgtraject komen de leerplicht komt pas als laatste in actie en ook in de registratie. Als iemand in de 
zorg komt dan verdwijnt dat en komt het ook niet in de statistiek terecht. Dat wil dus niet zeggen dat 
die mensen naar school gaan. Juist niet. Wij hebben gevraagd om een eendrachtige rapportage, dus 
op dat punt handhaven wij de gedachte. En nogmaals ik begon te zeggen, voorzitter, je kan 
semantisch kijken van waar zijn de verschillen. De oproep vanuit de motie is louter bedoeld 
wethouders ga zo door u heeft elkaar gevonden en probeer vanuit zo’n actieplan dynamisch met 
oliemannetjes de zaak te beslechten. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Mol van de fractie van het CDA. 
 
De heer MOL: Voorzitter, ik ben heel blij met de nadere uitleg van de Partij van de Arbeid, de heer 
Klaver. Eigenlijk stond de heer Klaver te betogen dat de motie niet hoeft te worden ingediend, want we 
willen hetzelfde. We willen een dynamische aanpak, een pragmatische aanpak. Nou, de ingrediënten 
daarvoor zijn gewoon ruim aanwezig in de praktijk. En ik vond dat de heer Klaver een beetje wegdook 
met betrekking tot het eerste punt van het dictum. Want als je spreekt over een integraal aanvalsplan 
en je brengt en je spreekt over volledig ik kaart brengen en je spreekt over te ondernemen acties en je 
spreekt over het moet SMART worden uitgewerkt en je spreekt over een raadsmededeling die voor 1 
april moet verschijnen dan hebben we het wel degelijk over een te verwachten document. En dat is 
nou precies wat wij niet willen. Wij willen graag de praktijk bevorderen, precies zoals meneer Klaver 
voorstaat. De praktijk stimuleren, de samenwerking stimuleren, pragmatisch aan de slag met de 
vakkennis die we op de vloer hebben. Dat kan beter, maar daar hebben we deze motie niet voor 
nodig. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van Gestel heeft een vraag aan u. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, heb ik u goed gehoord dat u eigenlijk zegt omdat er een 
raadsmededeling moet komen zie ik er eigenlijk niets in omdat ik met meneer Klaver deel dan ook uit 
te spreken. 
 
De heer MOL: Nee, dit was maar een klein onderdeeltje van mijn betoog. Datgene wat er in dictum 1 
staat weergegeven dat willen wij terugzien voor 1 april, dat wil de Partij van de Arbeid terugzien voor 1 
april in een raadsmededeling. Maar het gaat me juist over de onderwerpen uit dictum 1 en niet over 
die raadsmededeling. Een raadsmededeling daar is op zich niets mis mee natuurlijk. Als een van de 
wethouders, de wethouder Jeugdzorg of de wethouder onderwijs het interessant vindt om ons voor 1 
april of 1 mei op de hoogte te brengen van betere ontwikkelingen dan zijn wij daar alleen maar voor. 
Maar er hoeft van ons geen SMART aanvalsplan aan ten grondslag te liggen. Wij willen gewoon de 
praktijk stimuleren. 
 
De heer VAN GESTEL: Oké, voorzitter, dus u deelt onze meningen in dictum 1 niet. Maar dan is dat 
duidelijk. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dank u wel meneer Mol. Niemand meer van u raad een tweede termijn? Ik 
kijk nog even naar de wethouder voor een reactie. Geen behoefte aan. Dan betekent dat dat wij gaan 
stemmen. Wij gaan stemmen over motie nummer 4. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit 
punt? Niemand? Dan gaan wij nou ja al dan niet de handjes in de lucht steken. Wie is voor motie 
nummer 4? Voor die motie nummer 4 zijn alle fracties met uitzondering van het CDA en de SP, dat 
betekent dat de motie is aanvaard. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter? Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer BROUWERS: Ik word geacht tegen gestemd te hebben. 
 
De VOORZITTER: Met de tegenstem van de heer Brouwers, maar dat verandert niet aan de uitslag. 
Maar dan wordt dat, daar wordt een aantekening van gemaakt. De motie is aanvaard. 
 
 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Goed niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering. 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.55 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 16 

februari 2017 
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De griffier,                                                         De voorzitter, 

   


