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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 26 MEI 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 21 april 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 

 
6. B-Categorie 
b. Voorstel 28 “Roosendaal: gezonde stad” centrumring 
c. Voorstel 29 Versterking voorliggend veld uitvoering motie raad 04-11-2015 
 
7. C-Categorie 
a. Motie Uitvoering interactie met de samenleving 
 
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, H.J. Polderman, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders 

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

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

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

(Nieuwe Democraten), 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), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP) M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), 

J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), A.A.M. Mol 

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

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

(VVD), M.S. Yap (PvdA)  

 

Afwezig: E. Derks-Mulder (PvdA), B. Missal (SP), E.J.C. Matthijssen (VVD) 

 
1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, ik snap dat u nog een nazit heeft maar we zullen toch even een 
aanvang maken met de raadsagenda. Wat vanavond weggewerkt kan worden is ja weggewerkt. Ja. 
Goed. Dames en heren, de raadsvergadering is bij deze geopend. En ik heet u allen van harte 
welkom. We hebben nog een uur, dat zeg ik op voorhand maar, want ja 23.00 uur wilt u er ook mee 
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stoppen. Dus dan zullen we even first things first om dat maar even op z’n goed Brabants, 
Roosendaals te zeggen. Ik meld eerst even, ik begin even bij het begin, vanavond hebben zich 
afgemeld voor de raadsvergadering mevrouw Derks en de heer Missal en de heer Matthijssen. Dus 
deze drie leden van de raad zijn er niet. En ik wil even opmerken dat de heer Boons van de fractie van 
de VVD, hij is er ah goed, dat de heer Boons van rechtswege terug is moeten treden, dus daarmee 
zijn ontslag heeft gekregen. Dat klinkt wat onvriendelijk door het verstrijken van de tijdelijke termijn die 
hij innam van mevrouw Frijters. Manon zeer welkom terug in ons midden als weer een actief lid van de 
raad. We weten de prachtige waarom dat je ons een aantal weken gedag moest, moest zeggen maar 
zo is dat vloeiend over gegaan. De griffier en ik zullen richting meneer Boons nog, nog iets prettigs 
doen. Maar voor nu beste Gerard zou ik je willen bedanken namens ons allen, de gemeenteraad het 
college van B en W en ook onze ambtelijke staf hoe buitengewoon plezierig het altijd was om jou als 
raadslid in ons midden te hebben. Zoals gezegd de griffier en ik zullen dat nog meer dan dunnetjes 
overdoen, maar voor nu wilden we je niet helemaal laten vertrekken. Dank onder luid applaus en je 
krijgt een bos bloemen.  
 
a. Beëdiging burgerraadslid S. Hamans namens de fractie van het CDA 
De VOORZITTER: Goed. Dan vervolgens is aan de orde de benoeming van de heer Hamans die 
namens de fractie van het CDA wordt geïnstalleerd om benoemd te worden tot burgerraadslid. Daar 
zou ik nu toe willen overgaan om hem de eed, de ambtseed af te nemen. Voor wie kan staan nodig ik 
daartoe graag uit. En dan kan de heer Hamans en ik begrijp z’n moeder of z’n zusje of familie kom er 
lekker dichtbij voor de foto. We kennen elkaar al dus dat maakt het ontzettend makkelijk zo. Zullen we 
hier gaan staan? Ben ik goed te verstaan zo? Ik zweer dat ik om tot burgerraadslid benoemd te 
worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam onder welk voorwendsel ook enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in die ambt te doen of te laten rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw 
zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar 
eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? 
 
De heer HAMANS: Zowaar helpe mij God. 
 
De VOORZITTER: Prachtig, dan ben je bij deze burgerraadslid van de gemeenteraad van 
Roosendaal. Doe maar rustig aan hoor, we hebben tot 23.00 uur. Dan schors ik even de vergadering 
om u te feliciteren. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER:  Dames en heren, als u weer uw plaatsen zou willen innemen dan proberen we er 
nog een effectief uurtje van te maken. Ja. Goed. Nou we zijn al bij agendapunt 2, het schiet heerlijk 
op. Vaststellen van de raadsagenda. Ik weet dat ik een aantal van u aan het woord ga krijgen en dan 
begin ik even met de heer Breedveld van de fractie van het CDA. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u, meneer de voorzitter, een ongebruikelijk verzoek vanavond. U kent de 
situatie van de huisartsenpost in Roosendaal inmiddels. Mijn vraag aan u is om eigenlijk, in overleg 
met de wethouder hebben we gesproken om een gezamenlijk standpunt als raad ook richting Stichting 
Huisartsenposten ja weg te zenden vanuit de griffie en richting de andere raden. En dat leek ons zeer 
wijs om dat vanavond met elkaar te doen. Maar normaal wordt een spoedeisend stuk achteraan de 
agenda geplaatst. Dus vraag één is kunnen we alstublieft de motie die het CDA heeft gemaakt samen 
met de rest van u spoedeisend bestempelen. En vraag twee is kunnen we die ook ergens vooraan de 
agenda zetten. Dat zijn eigenlijk de twee voorstellen.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is uw verzoek. Eerstens vindt u met z’n allen dat de motie voldoende 
spoedeisend is om überhaupt op de agenda geplaatst te worden. Ik zie niemand nee knikken dus die 
spoedeisendheid wordt onderschreven. Dan staat u dus geagendeerd. Nu even de plek van de 
agendering. Ik begrijp ook gelet op het tijdstip dat wat achteraan staat redelijkerwijs, u daagt mij 
trouwens wel uit om dat binnen een uur af te wikkelen trouwens, maar ik dat zal een utopie zijn. Is het 
een voorstel om deze motie te zetten, we hebben toch geen hamerstukken, bij agendapunt 5 te 
zetten. Dan hebben we even die, die formele dingetjes even afgewikkeld de besluitenlijst vaststellen 
en die ingekomen stukken en zo. En dat we hem dan bij de kop pakken onder agendapunt 5. Kunt u 
daar… Als u daar niet mee kunt instemmen laat het dan even weten door een hand op te steken. Dat 
vindt u een fatsoenlijk idee. Dan hebben we agendapunt 5, wordt dan de concept-motie moet ik nog 
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zeggen “Behoud huisartsenpost Roosendaal”. Ik schrijf het allemaal even op hoor…huisartsenpost 
Roosendaal. Agenda, ja. Wie? Nog anderen van u raad? De heer Raggers, daarna de heer Van 
Gestel. Ja?  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, D66 wil ook graag een spoedeisende motie indienen 
en wij stellen ook voor om dat bij punt 5 te doen en het gaat over de zelfstandige motie “Gratis en 
gastvrij vanaf 30 mei” die sinds vanochtend opeens van D66 is. De Nieuwe Markt ligt nu al open de 
ondernemers ondervinden er nu al hinder van. Elke vertraging van de behandeling van deze motie 
maakt de motie minder leuk ten opzichte van deze ondernemers. En hoewel ik wel wat commotie 
verwacht in het debat over de motie en mij vanochtend, vanmiddag zelfs geruchten bereikten dat er 
partijen aan elkaar zouden hebben gevraagd agendering van deze motie niet te steunen, hoop ik toch 
dat dat op geruchten berust en louter op geruchten. Raadsleden mogen uiteraard tegen de motie en 
sich zijn maar ik zou toch wel graag, het zou ons sieren als complete raad om vanavond wel over 
deze motie te stemmen. Niemand is gebaat bij een doofpotaffaire en zeker onze inwoners en de 
ondernemers niet. 
 
De VOORZITTER: Ook hier twee dingen even de onderscheiden van elkaar. Nee, ik wikkel het eerst 
even af want we gaan nu niet… Onderkent u raad de spoedeisendheid van deze, deze motie.  
 
Vanuit de zaal klinkt “ja”. 
 
De VOORZITTER: Zo dat is ferm. De heer, ja, de heer Hertogh? Ja? 
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag. Waarom wordt deze motie 
niet gekoppeld aan het agendapunt de centrumring? Omdat het nu, dit hier gaat het ook over de 
parkeerplaatsen in de parkeergarages. Eigenlijk is het meer voor de hand liggend dat dat aan elkaar 
gekoppeld wordt. 
 
De VOORZITTER: Nee, ja ik snap uw vraag. Laat mij dat nog hebben willen stellen aan de heer 
Raggers als het de spoedeisendheid en de motie is geagendeerd om dat te koppelen, maar dat kom 
ik zometeen op. Maar ik snap, ik snap uw vraag. Het is nu even voor, voor de orde. Hij is dus 
spoedeisend om hem op de agenda te zetten. Dan is het verzoek van de heer Raggers mag dat dan, 
kan dat dan. Wat dan zou gaan heten agendapunt 5.b en ik koppel daaraan maar dan kijk ik even 
naar de indiener kunt u die niet meenemen bij agendapunt 6.b. Inderdaad de argumentatie van de 
heer Hertogh. 
 
De heer RAGGERS: Ik heb ook al een termijn klaar voor dat punt. Ik weet niet zeker of ik dan iets 
meer tijd zou kunnen krijgen en ik wil het wat mij betreft voorleggen aan de raad. Ik zou het fijn vinden 
als hij vanavond wordt behandeld. Wat mij betreft is het punt of het nou bij de centrumring gebeurt of  
bij agendapunt 5, dat maakt mij niet zoveel uit.  
 
De VOORZITTER: Oké, dan leggen we dat, dan leg ik dat primair voor, want dat was ook uw primaire 
verzoek dat deze motie dan toch separaat op de agenda komt te staan onder 5.b. en dan moet ik de 
helft plus één hebben en als u dat verwerpt dan is de nood betrekkelijk kort, want dan gaat hij naar 6, 
6.b of 6 hier staat 6.b nou ja 6.a. Wie vindt dat die motie, want ik moet de helft plus één hebben wie 
dat een goed idee vindt om hem onder 5.b. vanavond te agenderen en dus te behandelen. Wie dat 
een goed idee vindt dat zijn de fracties van GroenLinks, D66 natuurlijk, Partij van de Arbeid, CDA, Lijst 
Verhoeven, de SP, de Nieuwe Democraten. Dat lijkt mij de helft plus één te zijn. Dat is het geval hé? 
Ja, Nieuwe Democraten ook. Ja. Daarmee staat hij geagendeerd onder 5.b. De heer Van Gestel, ook 
voor de agenda?  
 
De heer VAN GESTEL: Ik had een vraag op een ander, op een gepasseerd station, voorzitter. Maar 
dat is inmiddels al bilateraal opgelost.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Anderen nog van u raad wat betreft de agenda. Mevrouw Van den 
Nieuwenhof? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een verzoek voor het 
agendapunt over de motie interactie met de samenleving, de uitwerking daarvan. Vanuit de ambtelijke 



 
 

Verslag raadsvergadering 26 mei 2016     pagina 4 

organisatie krijg ik het verzoek om dit toch vanavond wat naar voren te halen, want dat moet echt 
vanavond afgehandeld worden zodat de ambtelijke organisatie daarmee met de uitvoering aan de 
slag kan.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat zegt u eigenlijk maar daar 5.c. van. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, wat u maar wilt. 
 
De VOORZITTER: Ja, wat u maar wilt. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: In elk geval… 
 
De VOORZITTER: Ja, wat u maar wilt… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dat vind ik prima. 
 
De VOORZITTER: Wel ook een beetje, beetje. Dan gaat, dan zou dus het voorstel om de motie die al 
op de agenda stond onder 7.a “Uitvoering interactie met de samenleving” om die wat naar voren te 
halen als agendapunt 5.c. Ook hier niemand, niemand tegen? Ja, dan staat die geagendeerd op 5.c. 
Anderen van u raad nog over de agenda? Dit gaan we, dit gaan we, dit gaan we zo doen? Dit gaan 
we zo doen. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 21 april 2016  
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 21 
april jongstleden en er zijn bij de griffie uwerzijds geen amendementen op deze lijst binnengekomen. 
Mag ik ervan uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval. Aldus besloten. 
 
4. Schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de lijst van ingekomen stukken.  
 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: We hebben een lijst van aan de raad gerichte brieven. Bent u, nou u neemt daar 
allemaal kennis van, denk ik. En ook hoe we dat dan verder, verder afhandelen. Niemand daar een 
vraag of opmerking over? V.k.a. in dat opzicht. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan hebben we de afhandeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Dat zijn er 
traditiegetrouw zijn er weer veel, dames, heren, elke week zitten we samen. Ja, ik snap hem. Dan loop 
ik alles even af. Ik begin met het beleidsterrein bestuur. Fractie van de VLP inzake opvang 
vluchtelingen. Nog behoefte aan een aanvullende vraag? Dat is niet het geval. Dan de fractie van de 
VVD inzake vandalisme Vrouwenhof. Nog een aanvulling? Dat is niet het geval. Fractie VLP plannen 
hart voor de binnenstad. Geen aanvullende vraag? Dezelfde fractie van de VLP viering 750 jaar 
Roosendaal. Geen aanvulling? De VVD ook over Roosendaal 750. Geen aanvulling. De 
Roosendaalse Lijst inzake cultuurcluster. Nee? Meneer Van Dorst geen aanvullende vraag? De fractie 
van het CDA huisartsenpost aan het infuus. Nee? De Roosendaalse Lijst drainage Vrouwenhof. Geen 
nadere vraag. Dezelfde fractie inzake het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Geen 
aanvulling. Het CDA ook over datzelfde onderwerp, CBR weg uit Roosendaal. Nee? De VVD inzake 
Metterwoon. Niet? Dezelfde VVD inzake de misdaadscore die AD misdaadmeter? Dank u, ook niet 
aanvullend? En de fractie van de Partij van de Arbeid ook inzake die misdaadmeter. Geen aanvulling 
meneer Yap? Nee? Dan gaan we naar het beleidsterrein omgeving. De fractie van de VLP inzake 
herontwikkeling Philipsterrein. Geen aanvulling. Dezelfde fractie inzake stremming Willem Dreesweg. 
Ook niet. Dezelfde fractie uitvoering motie onderzoek ouderenhuisvesting? Ja, de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden een kleine vraag. Op onze vraag kon 
nog geen antwoord gegeven worden dus wellicht is het goed dat we met elkaar afspreken dat mocht 
het antwoord er zijn dat we dan alsnog het antwoord krijgen. Maar ik denk dat dat geen probleem is, 
voorzitter.  
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De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Zodra wij een idee hebben van het voorstel hoe we dat onderzoek gaan verrichten 
dan zullen wij uiteraard de raad daarover informeren. Alstublieft.  
 
De VOORZITTER: Oké. De fractie van het CDA die gaat fietsend naar de wandelvierdaagse. U bent 
daar nog niet van bekomen. Geen aanvullende, geen aanvullende? Ik kan met dat goed voorstellen. 
Dan de fractie van de SP komst varkensmestverwerkingsfabriek in de Westrand. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank voor het antwoord van de wethouder. Maar 
zoals het college aangeeft vindt de SP natuurlijk ook dat we gebonden zijn aan wet- en regelgeving. 
Maar toch als we dan als SP de antwoorden van het college lezen dan vinden wij toch dat het lijkt of 
het college een beetje in zijn eentje lijkt te gaan beslissen of zo’n varkensmestverwerkingsbedrijf er 
gaat komen. En dat is dan wel lastig om uit te leggen aan omwonenden. Voorbeeld hiervan is 
hetzelfde college een m.e.r., het college doet een m.e.r.-beoordeling, milieueffectenrapportage 
beoordeling en de uitkomst is dan, dat gaat dan ook het college over dat de milieueffectenrapportage 
toch niet nodig is na zo’n beoordeling. Nou, voorzitter, ik heb nu al één aanvullende vraag. Ik wil het 
sowieso gaan agenderen voor een Commissie om daar met een met het college en andere fracties 
toch verder op door te gaan. Maar ik wil graag weten van de wethouder en dan ik wil graag of de 
wethouder kan aangeven welke rol de Provincie toch gaat innemen in het afgeven van een 
omgevingsvergunning. Dus graag een antwoord daarop. 
 
De VOORZITTER: Wethouder, wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, dat is een, dat was een te uitgebreid verhaal om dat hier te zeggen, maar ik zal u 
dat schriftelijk laten weten.  
 
De VOORZITTER: Ja, komt dat toch terug bij uw agendering in de, in de Commissie. Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, misschien kan ik sowieso vooraf al dit antwoord van de wethouder 
krijgen en dan… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar zo is ie, dat doet hij. 
 
Mevrouw OUDHOF: Kan ik dat… 
 
De VOORZITTER: Ja… 
 
Mevrouw OUDHOF: In ieder geval meenemen bij de Commissie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja, ja, nee dat is wel zo efficiënt.  
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Nee dat gebeurt echt hoor, dat, dat ik zal daar zelf op toe zien. Dezelfde fractie van 
de SP ontzien van middeninkomens bij huurverhoging. Geen aanvullende vraag. VLP inzake de 
verkeersveiligheid Leemstraat. Nee? De Partij van de Arbeid inzake centrumring. Nee. Roosendaalse 
Lijst onderbouwde lijst initiatieven voorliggend veld. Nee, mevrouw Van de Beer? En de Partij van de 
Arbeid onderzoek onafhankelijk, resultaten onafhankelijk onderzoek Leger des Heils en de GGD. 
Geen aanvullende vraag. Goed, dan zijn die vragen beantwoord. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan de lijst van wat is het, moties. Dat doen we eerst of 
actiepunten. Actielijst. De actielijst, als eerste. Eén uwer een opmerking over de actielijst? De heer 
Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, op actiepunt 2015A26 daar staat ten aanzien van de reserves 
heeft u toegezegd de raad begin 2016 voor te zullen leggen wat er beoogd wordt met de 
reservegelden Courage. We zouden graag de stand van zaken weten, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Ik geloof, heb ik dat niet gedaan? Ik geloof dat ik hem toch gestuurd had.  
 
De heer VAN GESTEL: Dan stel ik voor dat we het van de actielijst afvoeren, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, ja, fijn dat u dat, dat ik daar zo in geholpen wordt. Oké. heeft u nog meer? 
Ja graag, wij gaan schrappen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, nou ja voorzitter. Ja. Ik richt me gewoon slechts op de zaken die 
ons zijn toegezegd. 2016A1 het carnavalsmuseum Tullepetaonestad daar staat bij toelichting nog 
geen. Zijn er geen vorderingen te melden of is dat vergeten op te nemen op de actielijst? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Tullepetaon. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, het is een goede Roosendaalse gewoonte om niet te communiceren 
voordat het ook zover is dat er ook een daadwerkelijk goede locatie gevonden is en we hebben er één 
op het oog maar we communiceren hem nog niet. 
 
De VOORZITTER: Ook hier een locatie op het oog en dat communiceren wij niet transparant. Wat is 
het college toch ontzettend consistent hé meneer Van Gestel. Goed, heeft u nog meer leuke dingen 
voor ons op de actielijst? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja nog één klein dingetje 2015A10 grondprijs- 
beleid. De raad wordt hierover begin 2016 bericht, daar staat ook verder geen toelichting bij. 
 
De VOORZITTER: 2016A10. Ik kom, ik heb alleen… grondprijsbeleid. Toine, weet jij daar iets van? 
Ja, wacht Toine, deze. De wethouder kijkt even. 
 
De heer THEUNIS: Zoeken we op. 
 
Motielijst: 
De VOORZITTER: Voldoende zo op de actielijst? Dat is het geval, dan gaan we naar de motielijst. 
Eén uwer een opmerking over de motielijst? Niemand? Dan is dat v.k.a. 
 
5. A-categorie 
De VOORZITTER: Wij gaan vervolgens naar agendapunt 5. 
 
a. Eigenstandige motie Behoud huisartsenpost Roosendaal  
De VOORZITTER: Agendapunt 5.a. de concept-motie die natuurlijk nog wel moet worden ingediend 
inzake “Behoud huisartsenpost Roosendaal”. En ik denk dat de heer Breedveld, of ik weet het wel 
zeker die motie als eerste woordvoerder gaat indienen en toelichten. Ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een, eigenlijk heb ik nu de neiging om heel snel, 
gezien de tijd, te gaan praten maar ik zal toch proberen voor te lezen wat hier voor me staat. Allereerst 
hartelijk dank dat het een spoedeisende concept-motie zou mogen zijn op de agenda. Dus bedankt. 
Ja, voorzitter, ik realiseer me dat politiek niet, dat politiek in het algemeen niet gaat over het 
openhouden van de Roosendaalse huisartsenpost. Nog niet. Hierover gaat uiteindelijk de Stichting 
Huisartsenpost West-Brabant. Directeur van de Stichting de heer Aben heeft aangegeven dat geld 
besparen de belangrijkste reden is dat de Stichting onderzoek doet naar het samenvoegen van de 
huisartsenposten in Roosendaal en Bergen op Zoom tussen 23.00 uur en 08.00 uur. Voor de zomer 
en waarschijnlijk in juni al zal de Stichting een knoop hierover doorhakken. Toen wij als CDA-fractie 
het nieuws enkele weken geleden vernamen zijn we direct samen met vele anderen in actie gekomen, 
omdat volgens ons een huisartsenpost in Roosendaal raakt aan de basisvoorzieningen zorg die we 
als gemeente aan al onze inwoners willen geven. We hebben daarom direct vragen verzonden aan 
wethouder Polderman en de publiciteit hiermee gezocht. Het kan en mag gewoonweg niet zo zijn dat 
een stad met bijna 80.000 inwoners niet beschikt over een eigen huisartsenpost waar inwoners in de 
nachtelijke uren terecht kunnen voor acute huisartsenzorg. Waar het belang van hulpbehoevende 
inwoners, ouders, kinderen ondergeschikt wordt gemaakt aan financiën wordt voor de CDA-fractie een 
principiële grens overschreden. Inmiddels hebben meerdere direct of indirect betrokkenen 
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aangegeven de mogelijke plannen zeer onwenselijk te vinden voor onze stad. De wethouder heeft dit 
schriftelijk aangegeven dat ook hij deze mening is toegedaan en dat ook hij zich zorgen maakt over de 
toekomst van de huisartsenpost. Daarnaast heeft bestuursvoorzitter Ensing van het Bravis Ziekenhuis 
van zich laten horen. Ook hij is onaangenaam verrast over signalen dat de huisartsenpost in 
Roosendaal mogelijk tussen 23.00 uur en 08.00 uur gaat sluiten. Mocht de huisartsenpost in 
Roosendaal inderdaad in de nacht dichtgaan dan zal Bravis eventueel de mogelijkheid onderzoeken 
om de zorg over te gaan nemen. Ook de huisartsen hebben in Roosendaal aangegeven dit plan 
mordiceus naar de, mordicus naar de prullenbak te verwijzen. Je zou dus kunnen zeggen dat linksom 
of rechtsom de huisartsenpost Roosendaal open blijft, maar hiervoor is geen enkele maar dan ook 
geen enkele zekerheid. Uiteindelijk is de kans groot dat de Stichting ten nadele van ons allemaal 
beslist. Onafhankelijk van de mening van de Roosendaalse huisartsen, de bestuursvoorzitter van het 
Bravis Ziekenhuis, de wethouder of de Roosendaalse politiek. Indien daarna uit het onderzoek van het 
Bravis Ziekenhuis ook nog blijkt dat het ziekenhuis al voldoende financiële problemen heeft om een 
huisartsenpost in Roosendaal open te houden is het woord alsnog aan de politiek. Eén en ander staat 
dus zeker op losse schroeven wat ons betreft. Het lijkt ons daarom een sterk en goed signaal richting 
huisartsenpost West-Brabant om ons als Roosendaalse politiek, het liefst voltallig met elkaar uit te 
spreken dat wij met elkaar de Roosendaalse huisartsenpost open willen houden, juist ook in die 
nachtelijke uren. Dit hebben de inwoners inmiddels al aangegeven via een facebookpagina. Het 
college via de beantwoording van de 24-uurs vragen. De Roosendaalse huisartsen hebben het in de 
kranten aangegeven. De bestuurdersvoorzitter van het Bravis Ziekenhuis in een verklaring. En het is 
niet meer dan logisch dat wij als Roosendaalse Raad ook een gezamenlijk geluid laten horen richting 
die Stichting Huisartsenpost. Dit alles met als doel, als gemeenschappelijk doel de huisartsenpost 15 
uur per dag open te houden. De inwoner moet op deze basisvoorziening kunnen rekenen. Wij hopen 
daarom op uw steun en hopen dat de wethouder het belang van dit initiatief mede kan onderschrijven. 
Dan wil ik nu graag de motie indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. Doe alleen het dictum. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, dat was ik al van plan, voorzitter. Besluit van deze motie “Behoud 
huisartsenpost Roosendaal”. De Stichting Huisartsenpost West-Brabant de zienswijze van de raad 
zoals verwoord in deze motie op de hoogte te stellen en de motie eveneens te sturen naar de raad 
van Bestuur van het Bravis Ziekenhuis en de gemeenteraden van Halderberge en Moerdijk. We 
hebben een paar nieuwe mede-indieners nog gekregen vandaag. Namens de CDA-fractie 
ondergetekende, namens de SP-fractie, namens de fractie van de Nieuwe Democraten, de fractie van 
de VLP, de fractie van PvdA en de fractie van D66 en de fractie van de Roosendaalse Lijst mag ik dit 
mede indienen. Hartelijk bedankt voor uw steun en dank voor uw tijd, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, of die steun er is dat blijkt straks bij de stemming. Maar dat één en één is twee. 
Hebben de anderen, dan ga ik eerst even naar de anderen die de motie al eerder en nu zojuist mee 
hebben ondertekend ook nog behoefte om aan te vullen. In ieder geval noteer ik de heer Beesems, 
dan de heer Van Gestel en dan ga ik even naar de overige, ga uw gang meneer Beesems, naar de 
overige fracties. Ik vond het wel een compleet verhaal trouwens hoor van de heer Breedveld. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten hebben nog een stukje gemist 
vandaar dat ze dat aan willen vullen. De Nieuwe Democraten bepleiten ook het openhouden van de 
huisartsenpost. Ik neem u even mee terug in de tijd. Huisartsen richtten een coöperatie op leuk in 
deze tijd van participatieve maatschappij, maar het bestuur van een coöperatie gaat na enige tijd op in 
een groter verband, een stichting. Er zouden vier huisartsenpost komen: Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Breda en Oosterhout. De volgorde is willekeurig. In verband met de bereikbaarheid, de 
aansluiting de A58 en de A16 zou er tijdelijk een vijfde komen in Etten-Leur. Nu dreigt ondanks die 
tijdelijke die in Roosendaal weg te moeten gaan. Wij vinden dat vreemd. Een stad met zoveel 
inwoners heeft recht op een HAP, maar heeft ook recht op een eerstehulppost. Het bevreemdt de 
Nieuwe Democraten dat het bestuur van het ziekenhuis enerzijds kiest voor het opheffen van de 
eerstehulppost, moeder en kind zijn weg, de kinderen moeten naar Bergen op Zoom en ook de 
neurologische patiënten gaan er al naartoe. Het tweede gezicht laten ze zien door het behoud van de 
HAP voor de staan, maar de huisartsenpost kan nergens op terugvallen. Nee, sterker nog, de eerste 
hulp leunt nu al in sommige gevallen op de huisartsenpost. Met andere woorden wel een 
huisartsenpost met neventaken maar geen eerstehulppost. Misschien zijn het geen twee gezichten 
maar wordt het spel sluw gespeeld. Wij gaan iets verder in onze vraagstelling naar het college toe. 
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Namelijk doe het niet af met een brief naar het ziekenhuis en naar de Stichting, maar ga ermee om 
tafel zitten. De samenhang is belangrijk voor alle inwoners van Roosendaal en een aantal gemeentes 
in de buurt. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Beesems. Het woord is aan de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Uiteraard steunt de VLP de motie “Behoud 
huisartsenpost Roosendaal”. Tuurlijk, ik denk dat vrijwel iedereen vanavond het daar toch wel over 
eens moet zijn, voorzitter. Anders horen we dat vanzelf.  Maar dat is niet op zichzelf staand en daartoe 
heeft de VLP al eerder vorig jaar zijn zorgen geuit. En ik neem u mee naar een ander moment waarin 
wij de motie behoud kraamzorg Roosendaal, de kraamafdeling op het Franciscus wilden behouden. 
En ook toen hebben wij onze bezwaren kenbaar gemaakt aan het Franciscus Ziekenhuis, echter was 
het toen een beetje een one way street. We hebben hun kennis laten nemen van wat wij vinden, maar 
we hebben daar eigenlijk nooit uiteindelijk inhoudelijk op gehoord wat hun ervan vonden en waarom 
de beslissing uiteindelijk ook is doorgegaan. Zo is het ziekenhuis van vitaal belang voor onze stad en 
onze gemeenschap. Niet alleen voor ons ook voor omliggende dorpen en gemeenten. En daartoe 
moeten we natuurlijk wel bereid zijn in contact te kunnen blijven en willen blijven met dat ziekenhuis. 
En onder toezegging van het voorzitterschap vorig jaar tijdens de debatten en discussie is de 
uitnodiging uitgegaan om eens aan tafel te gaan met het ziekenhuis zelf en ik kan u vertellen 
voorzitter, dat is buitengewoon verhelderend en buitengewoon goed en constructief gegaan. 
Waarvoor dank. En er is ook een tegenuitnodiging en die heb ik deze week opnieuw herhaald richting 
ook het ziekenhuis, mogen we als gemeenteraad. We gaan nu toch ook met het dossier sociaal 
domein steeds meer samenwerken met elkaar als partner. Laten we dat, de banden en dat contact 
weer aanhalen. En dat voorzitter lijkt mij een wijze start. Als we vanavond ook kunnen bereiken dat we 
niet one way onze mening overbrengen, maar dat we in dialoog gaan met het ziekenhuis over de 
toekomst over wat wij vitaal vinden en wat hun kunnen bereiken, wat hun mogelijkheden zijn in 
Nederland als het gaat om het leveren van ziekenhuiszorg. En ik denk, voorzitter, dat dat de weg 
voorwaarts is om samen dit probleem zeker als eerste aan te pakken en naar de toekomst toe vele 
problemen die nog kunnen komen. Noem ze uitdagingen of problemen, voorzitter, maar dat lijkt me 
evident. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Anderen nog van u raad een eerste termijn? Dat 
is niet het geval. Dan is het woord aan wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij gaan als college over vele zaken, maar 
ook over vele zaken niet. En één van de zaken waar wij onder andere niet over gaan is de mening van 
u raad. Dus dit een motie die niet is gericht aan het college maar het is een mening van u en op zich 
nemen wij daar kennis van. De mening van ons college heb ik in uw antwoord op een schriftelijke 
vraag laten weten. We hebben ook een gesprek gehad al met de Stichting Huisartsenpost daarin onze 
visies gewisseld. Ook toen te horen gekregen dat het een onderzoek is, dat het dus nog gewoon nog 
niet besloten is. Wat dat betreft is denk ik onze mening, die van het college en die van u van u raad op 
tijd om die discussie verder nog te beïnvloeden. En ik denk dat het gewoon goed is dat u hier als raad 
uw mening over kenbaar maakt. De mening van ons college heb ik u kenbaar gemaakt en daarbij ook 
u inkijk gegeven in de correspondentie die wij daarover hadden met het ziekenhuis, u refereerde daar 
ook zelf aan. Ja, voorzitter, oproep van de Nieuwe Democraten en ook de VLP van ga vooral in 
gesprek dat klopt, maar dat hebben we dus gedaan zoals ik u net gezegd heb. We hebben al een 
eerste gesprek gehad met de Stichting Huisartsen en voor de rest is het, denk ik, heel goed om met 
elkaar ook met het ziekenhuis en met zoveel mogelijk partners in gesprek te gaan en te blijven. En dat 
doen we ook. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Nog anderen van u raad buiten de eerste termijn die het 
woord wensen. In ieder geval, ik inventariseer even mevrouw Oudhof. Anderen nog? En dan kom ik 
wel even terug bij de eerste termijn sprekers. Mevrouw Oudhof.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij staan onder de motie dus wat dat betreft zijn wij zeker voor 
behoud huisartsenpost Roosendaal. Wij betreuren het ook dat, dat dit ons ter ore gekomen is dat er 
een overweging is om toch die huisartsenpost die eigenlijk voor alle mensen goed bereikbaar moet 
zijn, moet zijn in de nachtelijke uren te sluiten. Dus wat dat betreft zijn we het daar niet mee eens. Het 
besluit is nog niet gevallen en wat de SP betreft willen wij naast dat wij deze motie ondersteunen de 
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facebookpagina van het CDA ook zeker belangrijk vinden, willen wij ook nog petities, een petitie gaan 
aanbieden, willen wij handtekeningen gaan verzamelen om ook de mensen in Roosendaal maar ook 
in de regio, want ik weet onder andere dat ook mensen uit Moerdijk heel erg tegen de huis… sluiting, 
tegen de sluiting zijn van de huisartsenpost. Die willen wij daar ook bij gaan betrekken dus we willen 
gaan handtekeningen gaan verzamelen en er verder mee aan de slag gaan. Dus dit wilde ik nog even 
mededelen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Niemand anders? Dan ga ik even terug naar de 
eerste termijn. De sprekers daar, ik kijk even naar meneer Breedveld. Nog behoefte aan een tweede 
termijn? De heer Beesems? Niet het geval. De heer Van Gestel? Geen tweede termijn. Overigens nog 
tweede termijn van anderen? Wethouder, ik denk het niet hé. Nee. Dan gaan wij, dan gaan wij 
stemmen. Nog één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op motie 5.a? Nee. Dan vraag ik u 
wie is er voor deze motie? Voor deze motie bent u bij unanimiteit. De motie is aanvaard. 
 
b. Eigenstandige motie gratis en gastvrij vanaf 30 mei 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5.b “Gratis en gastvrij vanaf 30 mei”. Dat is een 
mooie rijmelarij en dat is ingediend, wordt ingediend door de heer Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. En dank u wel gehele raad voor het toestaan van de 
agendering van deze motie. Enige weken geleden zijn alle partijen en ook D66 benaderd door de heer 
Breedveld van het CDA naar aanleiding van zijn vragen over een geste naar de ondernemers in de 
binnenstad, het eerste uur parkeren gratis maken tijdens de verbouwingen aan de Nieuwe Markt. 
Volgens D66 een sympathiek idee in de meest positieve en enthousiaste zin van het woord. Ik was 
persoonlijk ook direct enthousiast namens D66. Dit idee heeft geresulteerd in een concept-motie die 
enige dagen geleden is rondgestuurd door het CDA. Een geste naar onze, naar de ondernemers van 
onze binnenstad nu de Nieuwe Markt wederom open ligt. En daar stonden wij meteen onder onder die 
motie, hoewel we er ook wel echt intern D66 over hebben gediscussieerd want D66 is al eerder en 
vaker kritisch geweest op gratis parkeren initiatieven. En het nut en effect van gratis of goedkoper 
parkeren is nogal omstreden. Er zijn diverse onderzoeken die elkaar tegenspreken over de effecten. 
Echter deze motie past sowieso goed bij D66, omdat het op de eerste plaats namelijk een mooie 
geste is naar die ondernemers die wederom veel last hebben van opnieuw ingrijpende langdurige 
verbouwing in de binnenstad. Gun hen nu deze pleister op de grote wond middenin ons centrum. 
Maak het aantrekkelijker voor consumenten om naar de Roosendaalse binnenstad te komen. We 
proberen toch allemaal van onze binnenstad een succes te maken. En investeren in die binnenstad is 
niet alleen praten over grote projecten zoals de centrumring waar we straks over gaan spreken, maar 
is ook slim inspelen op actuele situaties die hoe klein soms ook wel degelijk mogelijk een impuls 
kunnen geven aan die binnenstad. En het is bovendien tegelijkertijd een mogelijkheid om de effecten 
van een uur gratis parkeren nu eens te meten in Roosendaal zelf. Dus D66 was en is voor. Ook nu 
vandaag blijkt dat het CDA opeens de motie intrekt. Een beetje raar vinden we dat wel, zeker nadat ze 
er de afgelopen weken al goede sier mee hebben gemaakt in de krant en via andere media. En 
hoewel er vele geruchten gaan over de redenen een exacte duiding krijg ik niet officieel. Ik ben ook 
extra verbaasd en wat teleurgesteld omdat ik het juist zo goed vond van het CDA dat ze de motie toch 
zouden gaan indienen nadat eerder vragen van het CDA aan wethouder Lok door deze wethouder als 
negatief werden beantwoord en dat hij tegen het voorstel adviseerde. Hoe dan ook het blijft een 
vreemde zaak, maar beter goed gejat dan slecht bedacht. D66 neemt dan ook graag de motie over als 
initiatiefnemer. En ik zou oprecht willen dat ik er alle credits voor zou mogen claimen maar die 
behoren overduidelijk toe aan een ander raadslid en we weten allemaal dat dat de heer Breedveld is. 
Maar goed het CDA heeft op het laatste moment de motie teruggetrokken, terwijl er al diverse partijen 
met D66 onder stonden als mede-indiener. Dus wij dienen hem in en ik wel hem graag indienen onder 
onze naam D66 met mede indieners PvdA en Nieuwe Democraten terwijl hier VLP op het, op de motie 
staat. 
 
De VOORZITTER: Ja, doe het, als u het dictum doet… 
 
De heer RAGGERS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dan lijkt het mij voldoende. 
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De heer RAGGERS: Motie, besluit: In de periode 30 mei tot 30 september 2016 het eerste uur 
parkeren in de parkeergarage Nieuwe Markt gratis te maken. Het inkomstenverlies voor 
Parkeerbeheer te compenseren uit de Bestemmingsreserve Investeringsimpuls in economie en meer 
specifiek de binnenstad. En na afloop van deze periode één en ander te evalueren gericht op de 
uitwerking bezoekersaantallen en kosten.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dan is hiermee de motie ingediend. 
 
De heer RAGGERS: En dan heb ik nog één verzoek, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Wat zegt u…Ja? 
 
De heer RAGGERS: Er staat nog één verzoek bij deze motie. Ik zou graag om een hoofdelijke 
stemming vragen bij deze motie.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja, oké. Zijn er nog anderen van u raad in eerste termijn die nog het woord 
wensen om deze motie in ieder geval de heer Beesems en de heer Van de Aa. Ja, de heer Beesems 
gaat u alvast en de heer Hertogh. Ja, ja, Van der Aa… 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten…De Nieuwe Democraten waren 
in beginsel tegen gratis parkeren. Alleen omdat daar geen gebruik van gemaakt zou kunnen worden 
door het winkelend publiek. Later nuanceerden we dat door één uur gratis parkeren, zodat inderdaad 
het winkelend publiek er voordeel bij zou hebben. Nu ligt dat voorstel voor, een motie van het CDA, 
sorry, D66 hebben wij mee ingediend. Wat bezield het CDA om te elfder ure zich terug te trekken? Bij 
nader inzien toch maar niet. Wil het CDA de winkeliers niet meer tegemoet komen? Of heeft het CDA 
misschien nog verdergaande steun voor ogen? Het zou ze sieren. Of is het gewoon stalorders. Als dat 
zo is dan heeft vergaderen geen zin. Ik ben benieuwd, de Nieuwe Democraten zijn benieuwd naar het 
individuele stemgedrag van de CDA-fractie.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Aa van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Vanavond om 18.00 uur was bij mij pas bekend dat het 
geen CDA-motie meer was maar dat het andere partijen zijn geworden. Maar desondanks had de SP 
al een eigen mening daarover. De SP is van mening dat met deze motie wordt verwezen naar het 
succes van Rosada tijdens de verbouwing aldaar. Op zichzelf klinkt het sympathiek echter wordt in 
deze appels met peren vergeleken. De indieners van de motie willen het bekostigen via 
gemeenschapsgeld terwijl bij Rosada dit door de ondernemers zelf is bekostigd. Voor de SP is dit dan 
ook een reden om deze motie af te wijzen. Het is vandaag 26 mei en geen 5 december.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Hertogh van de fractie van de VLP. 
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. Ja ter verduidelijking onze naam stond onder deze motie 
daar is iets niet mee correct gegaan maar u kunt nagaan dat de VLP ontzettend voor deze motie is. 
Wij steunen deze motie van harte maar wij hadden u gevraagd om dit te koppelen aan het 
raadsvoorstel, het amende…, of het raadsvoorstel “Gezonde stad, centrumring” omdat wij zelf straks, 
ik weet niet of dat agendapunt nog komt maar een verder strekkend amendement hebben gemaakt en 
bij ons ging het ook over parkeren maar dat ging verder dan dit voorstel dus dan wachten we maar 
even af of ik die bijdrage nu kan leveren of misschien over een paar weken. Wat ik wel wil zeggen, 
voorzitter, ik was zo blij verrast met de mail van de heer Breedveld dat we een mail kregen een 
voorstel een motie om gratis te gaan parkeren om de ondernemers en ook de bezoekers natuurlijk 
tegemoet te komen. Ik denk fantastisch, dit is nu precies wat we graag willen als oppositiepartij dat de 
coalitie nu ook met een initiatief komt. De coalitie wordt wakker over het parkeren in de binnenstad en 
ja u kunt begrijpen hoe groot de teleurstelling is toen we vanavond pas hoorden, hier bij binnenkomst 
dat de motie door de, het CDA was ingetrokken. Kon het niet begrijpen dat iemand met andere 
partijen een motie indient en dan terugtrekt. En ik kan maar één ding concluderen, voorzitter, want u 
begrijpt dat wij deze motie van harte steunen. We kunnen als VLP alleen maar concluderen dat het 
CDA nog niet zo gastvrij is. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Hertogh. De heer Van den Beemt, van de fractie van de VVD. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Gratis en gastvrij, we weten het gratis bestaat 
niet. We weten het iemand moet de rekening betalen en de vraag is is deze gemeenteraad bereid een 
kwart miljoen uit te trekken om een half jaar een uur gratis parkeren mogelijk te maken. En wat betreft 
de VVD is dat niet het slimste plan van het seizoen. Ten eerste als het gaat om het gastvrij zijn dan 
moet je gewoon ook eerlijk zijn en alle parkeergarages in de strijd gooien en zeggen dan is het niet 
een kwart miljoen maar een miljoen. Maar dat vinden we dan te veel geld, voorzitter. Maar als het 
erom gaat dat de bedoeling hiervan is om de ondernemers te steunen die last hebben van de 
werkzaamheden op de Nieuwe Markt dan hebben wij als VVD alles geprobeerd om daar 
nadeelcompensatie voor in het leven te roepen. En ik weet dat toevallig ik mocht daar een tijdje terug 
zelf mijn maiden speech over houden en het was bijna alsof je iets oneerbiedigs zei indertijd. Toen 
ook al. Dat is niet doorgegaan, sindsdien iedere keer als er gepolst is is er geen enkele steun ere wie 
ere toekomt buiten de VLP natuurlijk want die zijn daar altijd ook steun voor blijven geven voor die 
initiatieven, maar verder geen enkele steun voor nadeelcompensatie. Deze motie heeft maar één doel 
het nadeel van de ondernemers compenseren. Ten eerste doet die het niet, want mensen die voor 
een andere garage zouden gaan gaan dan nu naar de Nieuwe Markt en dat heeft helemaal niets met 
die ondernemers daar te maken. Ten tweede was er een beter systeem. Ten derde misschien had 
iemand zo’n initiatief moeten indienen toen we besloten dat we de Nieuwe Markt open zouden gaan 
gooien. Dus voorzitter wat ons betreft ik herhaal mezelf niet het beste plan van het seizoen. Dank u 
wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Anderen nog van u raad een eerste termijn? 
Dat is niet het geval. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Sommigen van u hebben in uw termijn eigenlijk iets gezegd wat 
ik zelf ook had willen zeggen maar misschien moet ik het toch nog doen. Ik heb meneer Beesems 
horen zeggen dat hij in beginsel tegen was en wat mij betreft had hij dat ook beter kunnen blijven. Ik 
hoorde de VVD zeggen het had logischer geweest bij de vaststelling van het raadsvoorstel als je iets 
had willen doen voor de ondernemers. Mij ontgaat volkomen het moment waarop dit dan nu ineens zo 
zou moeten. Als u kijkt naar het stuk, het krantenartikel in de BN DeStem want dat zal misschien bij 
sommigen de aanleiding zijn geweest dat begint met de regel er staan lange wachtrijen voor de 
parkeergarage. Dus er gaan heel veel mensen in en u doet net met deze motie of er niemand in de 
Nieuwe Markt staat. Die staat redelijk vol. Enkel die mensen komen niet bij die ondernemer die ze 
graag zou willen zien. En dan ligt het dus niet aan parkeren en het ligt ook niet aan het parkeertarief. 
Misschien moet de ondernemer zelf wat creatiever worden dat zou ook helpen soms. Dus de 
aanleiding ontgaat me volledig. Bij de overwegingen ja het werd daarstraks ook al aangegeven gratis 
parkeren bij Rosada ja dat hebben die ondernemers zelf betaald. Ik zou zeggen als alle ondernemers 
in Roosendaal alle parkeergarages gratis willen be my guest maar betaal het dan, maar dat terzijde. 
Met de ondernemers is een aantal keren gesproken over het parkeerplan en dat komt straks rondom 
de Kadernota ook naar uw kant op. En wat ondernemers absoluut niet wilden was het eerste uur 
gratis. Wat was het argument, dan kijkt iedereen na 55 minuten op zijn horloge en holt de stad uit. U 
doet daarmee precies het tegenovergestelde wat ondernemers niet willen. Dus misschien had u eerst 
met ondernemers moeten praten voordat u het had ingediend, nogmaals de ondernemers vonden je 
jaagt mensen juist de stad uit. De parkeergarage Nieuwe Markt, waarom alleen de Nieuwe Markt. Doe 
een, wees dan stoer en doe het voor alle parkeergarages. Dit gaat, dit gaat klanten van andere 
plekken afhalen, want als je naar de Nieuwe Markt zou kunnen om gratis te gaan staan, nogmaals wat 
het college niet verstandig vindt, dan krijg je een enorme verschuiving en dan heb je het al gauw dan 
komt het getal al gauw in de orde van een half miljoen tot 6 ton. Nou Sinterklaas geeft minder weg, 
maar blijkbaar geeft u er heel veel weg en vindt u dat het allemaal waard en dat doet u iets wat 
ondernemers niet willen. U jaagt daarmee mensen juist de stad uit. En dan de dekking, ja de dekking 
past niet bij de bestemmingsreserve, want die bestemmingsreserve heet investeringsimpuls. Dus de 
dekking is hierbij niet passend, want het is geen investeringsimpuls dit is geld weggeven en dat staat 
niet bij de, hoort niet bij deze bestemmingsreserve. Dus u moet of heel creatief iets nadenken of een 
hele goede dekking vinden, maar nogmaals het college zou het u ernstig ontraden, want u doet iets 
wat niet bezoekers trekt. Nogmaals de parkeergarage stond al vol ook afgelopen maandag en 
bovendien doet u iets waar ondernemers niet op zitten te wachten op een eerste uur. Tot zover, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. En interruptie voor de wethouder? Ja. Ga uw gang.  
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is alleen hoe komt u, hoe ziet u de reserve 
van meer specifiek de binnenstad, want als je in de reserve kijkt dan zie je wel dat er onttrekking 
koopzondagen plaatsvindt. 
 
De heer LOK: Soms kan dat en soms kan het niet, maar dan geldt het voor alle ondernemers in de 
hele stad en voor alle parkeergarages en dit dus niet.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dank. Wie van u raad heeft behoefte even los van de sprekers in eerste 
termijn aan een tweede termijn? Ik inventariseer even, mevrouw Van den Nieuwenhof. Niemand 
anders nog? Dan doen we eerst mevrouw Van den Nieuwenhof en dan loop ik nog even het rijtje af in 
eerste termijn. Ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Ik maak gebruik van de tweede termijn 
omdat ik wat vragen gehoord heb en daar wil ik natuurlijk op ingaan. Men is benieuwd naar de 
overwegingen of de beweegreden van het CDA om eerst de motie te maken, aan te bieden en hem 
vervolgens in te trekken. Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Inhoudelijke heroverweging, nog een 
keer ernaar gekeken, nog een keer erover nagedacht en ja de inhoudelijke heroverweging heeft ertoe 
geleid dat wij besloten hebben om de motie niet in te dienen. En ik bespeur toch wel dat dit een beetje 
dramatisch wordt beschouwd. Maar ik denk nou het komt toch vaker voor dat fracties een motie eerst 
aankondigen en hem vervolgens niet indienen of wel, of weer intrekken. Ik zou zeggen wat is de ramp 
hieraan, dus dit is mijn verklaring.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik zit al enige tijd hier in de raad als gemeenteraadslid maar ik heb nog nooit 
meegemaakt dat een aangekondigde motie al bij voorbaat weer teruggaat naar een andere partij. 
Kunt u een voorbeeld noemen? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, ik heb wel meegemaakt dat moties ingebracht werden en 
vervolgens niet ingediend dat heb ik wel gezien. Dus hier is het dan net ietsje anders maar goed op 
zich is dat toch niet erg dat je een keer een heroverweging maakt. Ik heb zelfs het college over hele 
grote onderwerpen heroverwegingen zien maken. En ik denk dat het alleen maar verstandig is als je 
twijfelt dat je dan nog eens goed nadenkt wat je inhoudelijke motiveringen zijn en wat daaraan af te 
doen is.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, nu ben ik wel benieuwd naar de inhoudelijke heroverweging. Was dat het 
belletje van wethouder Lok? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee hoor, dat is echt, we hebben de motie rondgestuurd dat is 
bekend dan krijg je natuurlijk ook reacties daarop. Ja, ik heb, wij hebben als fractie zitten nadenken 
van wat vooral de inhoudelijke aspecten betreft gaat het om het budget. Ten eerste is het een beetje 
ongewis hoeveel het gaat kosten, ten tweede ja is het inderdaad wel de juiste dekking. En toen zijn we 
gaan twijfelen en is eigenlijk de conclusie getrokken om deze motie niet in te dienen.  
 
De heer YAP: Voorzitter, duidelijk het budget vooraf wel nagedacht dat gratis parkeren niet bestaat. 
Had u dan wel inzicht in vooraf toen u die informatie nog niet had hoeveel het ongeveer zou gaan 
kosten, want je dient niet zomaar een motie in of in ieder geval je komt niet zomaar met een motie op 
de proppen. En twee dekking, heeft u nog nagedacht over alternatieven? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, precies bij het, bij de dekking heb ik nagedacht, hebben wij 
nagedacht over een alternatief en wij hadden zelf niet een beter, een goed alternatief hiervoor dat 
hadden wij niet op orde wat dat betreft. Dat is de reden geweest om de motie niet in te dienen, want 
als we een motie indienen is die degelijk en goed doordacht en dat vonden we van deze motie niet, 
vandaar.  
 
De VOORZITTER: Oké. De heer Schijvenaars nog een vraag. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. U valt uw collega de heer Breedveld wel enorm hard af vind ik 
vanavond, dat vind ik weinig collegiaal, weinig CDA maar. U gaf net op een reactie van mijn collega 
PvdA aan dat er financiële argumenten waren om de motie in te trekken, maar waren er ook nog 
inhoudelijke verkeerskundige argumenten?  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Inhoudelijke verkeerskundige argumenten, ja van allerlei 
argumenten speelden mee. Nou inhoudelijk verkeer, ik heb een ergens tegenwerpingen horen maken 
in de voorbereiding ja misschien geeft dat wel problemen op verkeersgebied. Maar dat is niet de 
hoofdreden waardoor wij besloten hebben om deze motie niet in te dienen, want daar nee dat is geen 
doorslaggevende reden geweest.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik kijk even naar de sprekers in, 
ja, de heer Raggers nog tweede termijn. Ja, ga uw gang. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op een paar zaken die ik heb 
gehoord en misschien wel één van de allerbelangrijkste is de reactie van de SP het vergelijk met 
Rosada. Ik snap het vergelijk. Ik weet dat we hem zelf hebben betaald en ik zou willen dat onze 
binnenstad nu al zo’n succes was als Rosada gelukkig blijkt te zijn. Dan hoefden wij misschien niet 
eens te gaan verbouwen in onze binnenstad. Maar helaas onze binnenstad is nog niet zo succesvol 
en we zijn druk bezig om te proberen er toch een succes van te gaan maken. En laten we dan 
ondertussen onze ondernemers tijdens die verbouwing steunen, opdat zij kunnen overleven en opdat 
zij er ook nog zitten na de verbouwing. Van de VVD begrijp ik dat ze dus wel jaren geleden, ik weet 
niet wanneer Van den Beemt zijn maiden speech hield, voor nadeelcompensatie waren en het lijkt het 
beetje of ze nu uit rancune dan tegen enige compensatie zijn. En ik hoor het overlopen van de 
parkeergarage als een nadeel, maar ik zie het ook als een voordeel het levert namelijk meer 
voetgangersverkeer op in de binnenstad. En die kunnen ook bij andere winkels terecht. Meer verkeer 
in de binnenstad is goed. Van wethouder Lok vind ik het verder wel erg gemakkelijk dat hij vindt dat de 
ondernemers het allemaal zelf maar moeten oplossen, dat zij zelf maar wat creatiever moeten worden. 
Dat vind ik niet zo’n mooi statement van een VVD-er, maar zo word ik wel vaker moedeloos van de 
nonchalante houding van deze wethouder op dit gebied. En ik zie het niet als de stad uitjagen, zoals 
hij het zegt. We spreken juist als D66 van een mooie testcase en in de motie wordt ook gevraagd om 
de motie te evalueren later. En een allerlaatste vraag die ik heb gehoord men vindt het niet logisch dat 
we impulsgeld willen gebruiken. Tja het is wel het impulsgeld voor de binnenstad en toen het college 
enige tijd geleden de verbouwing van De Kring en het Tongerlohuys wat ze zelf in een raadsvoorstel 
nog bij een mandje van Riek vonden horen niet uit deze investeringsimpuls wilde betalen gooide zij 
gewoon een paar gebouwen in de verkoop om een miljoen euro op te halen. Ik zou willen dat ik als 
oppositie nu ook een paar gebouwen van de gemeente in de verkoop mocht gooien en dan zou ik dat 
geld ook wel willen gebruiken. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even naar de heer Yap. Nog behoefte aan een tweede 
termijn? De heer Van Gestel een tweede termijn? Nee? De heer Beesems? Nee? De heer Van der 
Aa? Nee? De heer Hertogh? Nee? En de heer Van den Beemt? Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het was alweer een tijdje geleden ik zal de heer 
Raggers daarmee een soort van beantwoorden in najaar 2006 mocht ik mijn maiden speech houden, 
want toen was er echt een enorme hoeveelheid overlast op en rondom de Nieuwe Markt waarbij alles 
van nu een schijntje is. Ik wil het niet bagatelliseren laat dat duidelijk zijn, voorzitter, maar toen was het 
echt heel erg. En de VVD heeft indertijd dus geprobeerd met nadeelcompensatie daar iets van te 
maken en dat is niet gelukt. Nou voorzitter, in de politiek moet je je verlies nemen en misschien 
hebben we allemaal ergens wel iets van rancune of rancuneusheid in ons, maar op dit onderwerp kan 
ik toch echt bij de VVD geen rancune ontdekken. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waar D66 dat dan 
vandaan haalt om vervolgens met ja misschien dan toch wel een beetje rancuneuze opmerkingen hier 
naar raadsleden heen en weer te gaan. Ik vond het niet heel erg netjes, voorzitter, de wijze waarop 
een aantal partijen even  een soort CDA-pestsessie ervan wilden maken. Het getuigt van moed om 
iets in te trekken wat je breed hebt willen delen. En ik heb respect voor de wijze waarop het CDA 
ermee omgegaan is en dat mevrouw Van den Nieuwenhof hier ook is gaan staan en niet de 
makkelijke weg gekozen heeft. En tot zover, voorzitter, dank u wel.  
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De VOORZITTER: Dank u zeer. Anderen nog van u raad? Ik geloof het niet hé? De wethouder geen 
nadere vraag gesteld. Dan gaan wij hoofdelijk stemmen. Voordat wij dat gaan doen, want dat is alleen 
voor of tegen, weet ik dat in ieder geval de heer Breedveld heeft gevraag om een stemverklaring 
vooraf. Doe dat dan eventjes nu op dit moment, want ik neem aan dat u dat als fractie doet en niet als 
individueel raadslid. Dat is het geval namens het CDA, dan wacht ik even tot ik bij uw naam ben. Zijn 
er nog anderen die een stemverklaring als fractie willen af, want anders ga ik gewoon van voor of 
tegen maar anders maak ik een uitzondering voor de heer Breedveld. Nee? Dan gaan wij een strootje 
trekken en dan beginnen we met nummer 29 en de gelukkige is… 
  
Mevrouw VAN STRAATEN: 29 is, mevrouw Heessels. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Heessels. 
 
De VOORZITTER: Dan ga ik aan u vragen voor of tegen, dus als u één van die twee woorden wilt 
uitspreken dan is het goed. Voor… 
 
Mevrouw HEESSELS: Tegen, tegen voorzitter. 
 
De VOORZITTER: U bent tegen? 
 
Mevrouw HEESSELS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja. Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Raggers. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer De Regt. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Schijvenaars. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Verhoeven. 
 
De VOORZITTER: De heer Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Wezenbeek. 
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De heer WEZENBEEK: Tegen. 
 
De VOORZITTER: De heer Wezenbeek is tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Yap. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van der Aa. 
 
De VOORZITTER: De heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Aygün. 
 
De VOORZITTER: de heer Aygün. 
 
De heer AYGÜN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer o, Breedveld. 
 
De VOORZITTER: Maar die gaat eerst wat zeggen. Ga uw gang. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, iedereen zit met spanning naar mij te kijken. En eigenlijk kan ik 
er het beste luchtig over zijn, want je hoort natuurlijk heel vaak de opmerking zonder last en 
ruggespraak. Dat was ook het gesprek wat ik met u heb mogen voeren toen ik in het begin, dat is 
natuurlijk ook wel belangrijk. Je hoort het alleen niet zo vaak. De motie die we hebben opgesteld als 
CDA was eigenlijk geheel in overleg met het CDA op ons initiatief. Inzichten zijn inderdaad veranderd, 
fractiediscipline is verschrikkelijk belangrijk, is enorm belang. Maar geloofwaardigheid naar jezelf 
uiteraard ook en om nou je eigen tekst die je zelf opgeschreven hebt in overleg met ondernemers en 
betrokkenen ja weg te stemmen is natuurlijk wel heel ongeloofwaardig niet alleen naar jezelf maar ook 
naar betrokkenen. Dus ik zal voor de motie stemmen.  
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld, de heer Breedveld, ja dat doen we straks beneden, de heer 
Breedveld is voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voor. 
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De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Dorst. 
 
De heer VAN DORST: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Frijters. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Gabriëls. 
 
De heer GABRIËLS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heeren. 
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De heer HEEREN: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hertogh. 
 
De heer HERTOGH: Voor. 
 
De VOORZITTER: Voor. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Heumen. 
 
De heer HEUMEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Hoendervangers. 
 
De heer HOENDERVANGERS: tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Janssen. 
 
De heer JANSSEN: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: De heer Niehot. 
 
De heer NIEHOT: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Tegen. 
 
De VOORZITTER: Tegen. Wij gaan…wij gaan tellen en dan zult u de uitslag vernemen. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: 10 voor…. 
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De VOORZITTER: Ssst…. 
 
Mevrouw VAN STRAATEN: En 22 tegen. 
 
De VOORZITTER: Met 10 voor en 22 tegen is de motie verworpen. 
 
c. Eigenstandige motie Uitvoering motie interactie met de samenleving. 
De VOORZITTER: Dames en heren het is 23.00 uur maar ik zou willen voorstellen, de sfeer zit er 
ontzetten goed in vanavond zullen we dan toch maar even snel 5.c doen dat is die aanvankelijke 
motie 7.a “Uitvoering interactie met de samenleving”. Bent u daarmee akkoord? Eventjes door, 
doorduwen 23.30 uur klaar. De motie “Uitvoering interactie met de samenleving”. Dat is een stuk van u 
allen. Wie, wie want alle fracties zijn indiener maar het zou leuk zijn als één iemand, mevrouw Van 
den Nieuwenhof en zullen we het dan zo afspreken dat u het woord voert namens allen. Mevrouw Van 
den Nieuwenhof ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Op 4 november 2015 is de motie 
interactie met de samenleving aangenomen. Met de motie is 150.000 uit de Begroting 2016 
gereserveerd voor maatschappelijke, sportieve en culturele wensen van inwoners en organisaties. 
Een oproep om initiatieven in te sturen heeft geleid tot 71 verschillende volledig ingevulde 
aanmeldingen. Dit aantal overtrof de verwachtingen en toont aan dat inwoners willen meedenken en 
meewerken aan een beter en aantrekkelijker Roosendaal. De variatie van aangemelde initiatieven 
was groot zowel in bedragen als in de aard en in de uitvoerbaarheid. Sommige initiatieven waren nog 
slechts ideeën en er zijn ook wat tips bij. En er waren initiatieven die direct uitgevoerd kunnen worden. 
In een Werkgroep van de gemeenteraad waarin alle fracties vertegenwoordigd waren heeft alle 
aanmeldingen beoordeeld, daarbij is rekening gehouden met de huidige subsidieregels de reikwijdte 
van de motie interactie met de samenleving en of de initiatieven binnen de taken van de gemeente 
vallen. Na toetsing van de aanmelding door de Werkgroep bleken 24 aanmeldingen voor een bijdrage, 
voor een bijdrage in aanmerking te komen. Daarnaast heeft de Werkgroep over een aantal initiatieven 
geoordeeld dat deze niet binnen de reikwijdte van de motie vallen, maar wel kansrijk zijn of die nog 
nader op uitvoerbaarheid of een breder verband onderzocht zouden kunnen worden. In derde groep 
initiatieven komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het beschikbare bedrag. Dat betekent zeker 
niet dat het geen zinvolle of nuttige initiatieven zijn, zeker niet. Maar sommigen zullen op andere 
manieren gerealiseerd of gefinancierd worden. Waar mogelijk zullen daar ook de indieners op wijzen. 
Mogelijk dat initiatieven, waarvan aan het college wordt gevraagd de mogelijkheden voor uitvoering 
nog nader te onderzoeken alsnog gerealiseerd kunnen worden uit het restant van het budget of dat 
het budget aangewend wordt voor het realiseren van nieuwe maatschappelijke initiateven. Ten slotte 
het proces om een keuze te maken uit de aanvragen was lastiger dan vooraf verwacht. Dit is een 
leermoment geweest. Toch laat het aantal en de diversiteit van de aanvragen zien dat er veel ideeën 
leven die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dat is de reden om hiermee door te gaan, maar in 
welke vorm dat zullen we later nog evalueren. Tot slot, de motie bestaat uit drie beslispunten. Eerste 
beslispunt: Het college op te dragen van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag van 
150.000 subsidie te verlenen voor 24 initiatieven die met name worden genoemd. Tweede beslispunt: 
Het college op te dragen voor in de motie opgesomde initiatieven de mogelijkheden voor realisatie te 
onderzoeken. En als laatste het college te verzoeken de overige aanvragen voor subsidie uit de 
beschikbaar gestelde bedrag van 150.000 euro af te wijzen. Nou de motie is natuurlijk heel lang om 
voor te lezen, ga ik ook niet doen. Iedereen heeft hem voor zich liggen en ja ik dien hierbij de motie 
officieel in. 
 
De VOORZITTER: Bij deze namens de voltallige gemeenteraad ingediend veronderstel ik. Nou wij 
scharen ons, u schaart zich allemaal achter mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik kijk even naar het 
college. Geen behoefte aan een reactie? Nee, het college heeft geen behoefte aan een reactie. Dus 
dat betekent dat het college het aan u laat. Anderen nog in een tweede termijn nog behoefte om nog 
iets te zeggen? Komt wat kunstmatig over gelet op het tijdsverschil tussen eerste termijn en tweede 
termijn. Dat is niet het geval. Zullen we dan maar gaan stemmen? Eén uwer nog behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Ja, de heer Brouwers? 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. De VLP zal instemmen met het voorstel wel vinden wij 
het jammer dan van de 150.000 euro aan beschikbare middelen niet alles wordt aangewend en dat er 
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organisaties bij zijn waaronder Stichting Blommenkinders en discorolschaatsen voor jong en oud die 
nu geen subsidie krijgen. Voor de VLP een gemiste kans. Wij wijzen de Werkgroep erop dat zij als 
Werkgroep een zeer brede gemeentelijke maatschappelijke doelgroep dienen te vertegenwoordigen, 
waarbij politieke partijbelangen zoveel mogelijk aan de kant dienen te worden geschoven. Zodat het 
geld zoveel mogelijk op breed vlak wordt ingezet. De VLP gaat ervan uit dat het gevolgde proces 
geëvalueerd gaat worden en dat beschikbare budget in 2017 geheel zal worden benut. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Mag ik ervan uitgaan 
dat u dit voorstel, deze motie unaniem aanvaardt. Even de, ja u bent, ja logisch unaniem. Dat is het 
geval. Dan is bij deze dit stuk ook afgewikkeld. Dan is het 23.05 uur. 
 
6. B-categorie 
b. Voorstel 28 “Roosendaal: gezonde stad” centrumring 
Dit agendapunt wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
c. Voorstel 29 Versterking voorliggend veld uitvoering motie raad 04-11-2015 
Dit agendapunt wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
 
7. C-categorie 

Onder agendapunt 7, C-Categorie zijn geen bespreekpunten. 

 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan is het 23.05, toch maar een beetje stoppen? Dat betekent dat de 
raadsvergadering wordt geschorst op enig ander moment dat weet het college nooit zeker wanneer u 
welke donderdag nou wat plant maar we horen het allemaal wel. Over twee weken hoor ik in mijn 
buurt en dan gaan we het nog hebben over “Roosendaal gezonde stad: Centrumring” en versterking 
voorliggend veld uitvoering van een motie van u raad en dan is hiermee de vergadering geschorst. 
  
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.05 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
9 juni 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


