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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2018 

 

VERGADERING DONDERDAG 28 JUNI 2018 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
van 15, 28 en 29 maart en 17 mei 2018 
 
4. A- Categorie  
a. Voorstel 32 Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen, sport- en scoutingaccommodaties  
b. Voorstel 33 Vaststellen bestemmingsplan Centrum-Noord  
c. Voorstel 34 Verordeningen tot wijzigingen maatschappelijke verordening, inkomenstoeslag 
   en maatregelen- en handhaving  
d. Voorstel 35 Vaststellen bestemmingsplan Vijfhuizenberg-Hulsdonk  
e. Voorstel 36 Klachtenverslag 2017 en wijziging Klachtenverordening 
 
5. B- Categorie 
a. Voorstel 37 raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen 
 
6. Sluiting 
 
Voorzitter: dhr. C.J. Gabriëls, plv. voorzitter (Roosendaalse Lijst)  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. 
A.A.B. Theunis, wethouders  
De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. 
Bozkurt (Nieuwe Democraten), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP),  A.A. Maas-
Cleeren (SP), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. 
Vermeulen (VVD).  
De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), 
C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), R.C.A.W. van 
Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), M.W.C. Verbeek (VLP), 
C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. 
Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP).  
 
Afwezig: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester), mevr. N. El Azzouzi (GroenLinks). 
mevr. A.T. Eijck-Stein (VVD), mevr. D.C.M. Roeken (CDA), dhr. J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse 
Lijst), dhr. E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst). 
 
1. Opening 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan wil ik bij deze de raadsvergadering van donderdag 28 juni 
2018 openen. En bij deze is dat het geval.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsagenda als eerste agendapunt. Kunt u instemmen met 
de agenda zoals die nu bij u voorligt? Ik zie daarop, ik zie niemand die de vinger opsteekt, dus dan ga 
ik ervan uit dat stilzwijgen toestemmen is. Dan is bij deze de agenda vastgesteld.  
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3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal 
van 15, 28 en 29 maart en 17 mei 2018 
De VOORZITTER: Dan komen wij bij punt 3. De afmeldingen ga ik eerst nog even melden voordat we 
daar mee doorgaan. Dat zijn, tenminste voor zover bij mij bekend en de griffie bekend mevrouw 
Roeken van het CDA, de heer Van Dorst van de Roosendaalse Lijst, mevrouw Eijck VVD, de heer De 
Regt Roosendaalse Lijst. Ik heb doorgekregen dat mevrouw El Azzouzi later komt, niet duidelijk hoe 
laat maar dat merken we dan vanzelf. 
 
De VOORZITTER: Punt 3, vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de 
gemeente Roosendaal van 15, 28 en 29 maart en 17 mei 2018. Er zijn in ieder geval bij de griffie geen 
amenderingen op de besluitenlijst binnengekomen en de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 
15, 28 en 29 maart en de besluitenlijst van 17 mei zijn hierbij als u daar geen bezwaar tegen heeft bij 
deze goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. A- Categorie  
De VOORZITTER: Dan komen wij bij agendapunt 4 dat zijn de zogenaamde hamerstukken of A-
stukken. 
 
a. Voorstel 32 Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen, sport- en scoutingaccommodaties  
De VOORZITTER: En het eerste stuk wat voorligt is het, nummer 4.a, het voorstel inzake 
Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen, sport- en scoutingaccommodaties. En de vraag ligt voor of 
iemand daarover een stemverklaring vooraf wil afleggen. Dat is niet het geval. Dan is het bij deze 
aangenomen bij hamerslag. 
 
b. Voorstel 33 Vaststellen bestemmingsplan Centrum-Noord  
De VOORZITTER: We gaan door naar het volgende punt. B, het voorstel Vaststellen 
bestemmingsplan Centrum-Noord. Wederom de vraag voor een stemverklaring vooraf. Daar zie ik 
geen liefhebbers voor. Dan is dit voorstel bij hamerslag aanvaard.  
 
c. Voorstel 34 Verordeningen tot wijzigingen maatschappelijke verordening, inkomenstoeslag 
 en maatregelen- en handhaving  
De VOORZITTER: Nummertje 4.c voorstel Verordeningen tot wijzigingen maatschappelijke 
verordening, inkomenstoeslag en maatregelen- en handhaving. Iemand daarover een stemverklaring 
vooraf? Dat is niet het geval. Dan is deze ook bij hamerslag aanvaard.  
 
d. Voorstel 35 Vaststellen bestemmingsplan Vijfhuizenberg-Hulsdonk  
De VOORZITTER: Agendapunt 4.d voorstel Vaststellen bestemmingsplan Vijfhuizenberg-Hulsdonk. 
Wederom dezelfde vraag. Iemand een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Bij hamerslag 
aanvaard. 
 
e. Voorstel 36 Klachtenverslag 2017 en wijziging Klachtenverordening 
De VOORZITTER: 4.e en de laatste in ieder geval bij dit agendapunt. Voorstel Klachtenverslag 2017 
en wijzigingen Klachtenverordening. Iemand van u raad daarop een stemverklaring vooraf? Dat is niet 
het geval. Bij deze bij hamerslag aanvaard.  
 
5. B- Categorie 
a. Voorstel 37 raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen 
De VOORZITTER: Komen we bij puntje 6, B-categorie, met ook het enige bespreekpunt vanavond 
raadsvoorstel Zienswijzes begrotingen 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Dat is vanuit de 
Commissie geagendeerd door de fractie van de ChristenUnie en de PvdA. En ik zou mevrouw 
Suijkerbuijk-Ader willen vragen om naar voren te komen om het woord hierover te voeren en… dank 
u. Ga uw gang.  
 
Mevrouw SUIJKERBUIJK-ADER: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tijdens de Commissievergadering van 
14 juni heeft de ChristenUnie samen met de PvdA al laten weten een amendement te zullen indienen 
betreffende zienswijzen over de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein. En het amendement heeft 
betrekking op de statushouders die zich in groep C bevinden en voegt één onderdeel toe aan de 
zienswijze. Het viel ons namelijk op dat de tekst van de Programmabegroting zich niet echt toespitst 



 
 

Verslag raadsvergadering 28 juni 2018     pagina 3 

op de groep van de statushouders. Statushouders staan vermeld onder doelgroep C en groep C heeft 
als titel “niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief”. Wij zijn van mening dat statushouders in 
deze groep met meer inspanning duurzaam begeleid kunnen worden naar de arbeidsmarkt en dat er 
statushouders zijn die graag hun kennis en ervaring willen inzetten voor de maatschappij. De 
toevoeging van een onderdeel aan de zienswijze middels dit amendement brengt nog geen concrete 
wijzigingen met zich mee. Het laat echter wel zien dat wij het belang van een goede bemiddeling van 
deze groep willen benadrukken. Zodat de groep ook duurzaam geleid kan worden naar de 
arbeidsmarkt. Voorzitter, we zien in het landelijke regeerakkoord dat daar de nadruk gelegd wordt op 
het grote belang van een snelle integratie van statushouders vanaf dag één. Inburgering en betaald 
werk staan daarin centraal. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de 
Tweede Kamer helder gemaakt dat de regie op inburgering bij de gemeenten ondergebracht gaat 
worden. Hoe dat moet gebeuren is nog onduidelijk. De aangekondigde stelselwijziging is een stap in 
de goede richting. Wij verwachten echter dat de stelselwijziging op het terrein van inburgering een 
lang besluitvormingsproces met zich mee zal brengen. En zoals we in de Berap kunnen lezen is de 
gemeente Roosendaal gestart met een pilot en hier zijn we heel blij mee. We pleiten voor een pilot in 
lijn met het regeerakkoord door ontwikkelgericht leren wat de meest effectieve wijze is om de 
integratie in een nieuwe stijl vorm te geven. En door inderdaad meer maatwerk te bieden worden de 
kansen op de arbeidsmarkt vergroot en kunnen werkzoekende statushouders met een 
bijstandsuitkering duurzaam uitstromen naar regulier werk. En het Werkplein zal in 2018 aan de slag 
gaan met een onderzoek in hoeverre meer ingezet kan worden op doelgroep C. En middels dit 
amendement door een onderdeel toe te voegen aan de zienswijze hopen wij dat de extra inzet 
maatregelen ook specifiek gericht zijn op deze groep…< van dit fragement is geen geluidsopname 
beschikbaar >… ontwikkelen hierin ondersteund en gestimuleerd worden. En wat de visie van de 
ChristenUnie betreft hopen wij dat de gemeente een doorgaande lijn van begeleiding kan realiseren 
vanaf het moment van aankomst tot en met duurzame integratie, dus wonen, werk, opleiding, 
participatie, onderwijs, sport en aandacht voor zorg spelen daarin een rol. Het geheel zorgt voor een 
begin van sociale en economische zelfredzaamheid. Wat ik nog extra wil benadrukken is dat uiteraard 
heel doelgroep C de aandacht van ons allemaal nodig heeft. In doelgroep C zitten mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt die nu ongelukkig thuiszitten zonder werk. En daar moeten wij ons 
ook voor inspannen. Dus doelgroep C is een diverse groep en met dit amendement willen we het 
belang van nieuwe ontwikkelingen die ons te wachten staan wat betreft de statushouders 
benadrukken en kort het licht schijnen op deze groep. Het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Dan 
zou ik graag het dictum willen voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw SUIJKERBUIJK-ADER: Het amendement luidt als volgt, amendement 1 toevoeging aan 
zienswijzen Werkplein. De gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op 28 juni 2018 gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Zienswijzen begrotingen 2019 
Gemeenschappelijke Regelingen. Besluit bij beslispunt 1.j.1 aanvullend het volgende punt in de 
zienswijze op te nemen: Wij verwachten dat het Werkplein statushouders de instrumenten en 
mogelijkheden biedt die ten behoeve van een succesvolle bemiddeling naar de arbeidsmarkt 
benodigd zijn. De inzet is meer maatwerk te bieden bij de integratie van nieuwkomers, zodat de 
kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden en werkzoekende statushouders met een 
bijstandsuitkering duurzaam uit kunnen stromen naar regulier werk. En gaat over tot de orde van de 
vergadering. Namens de ChristenUnie Karin Suijkerbuijk-Ader, PvdA de heer YAP, SP mevrouw 
Maas-Cleeren, Nieuwe Democraten mevrouw Bozkurt, de heer Emmen van D66 en de heer 
Goossens van de Roosendaalse Lijst. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement heet “Toevoeging aan zienswijzen Werkplein” en krijgt mee 
nummer 1 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Gaat u verder met uw eerste termijn als u 
nog meer heeft. U was klaar. Oké. Dan ga ik even kijken wie van de mede-indieners er ook behoefte 
heeft aan een eerste termijn. Hoeft niet, mag wel. De heer Goossens? De heer Goossens, ga uw 
gang.  
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Wij staan positief tegenover het amendement en 
ondertekenen het graag. En we hebben nog even overleg met de ChristenUnie over het onderzoek 
wat gaat lopen. Want gelet op het onderzoek naar de gehele doelgroep C lopen we iets voor de 
muziek uit, want welke mensen uit C naast statushouders kunnen ook dit steuntje in de rug gebruiken 
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om verder ontwikkeld te worden. Graag vernemen we van de wethouder of hij de uitkomsten van het 
onderzoek naar doelgroep C met ons als raad wil delen. Dan kunnen we gezamenlijk kijken welke 
doelgroepen eveneens kansen kunnen krijgen om verder ontwikkeld te worden richting werk. En 
eventueel kunnen we dan deze kansen toevoegen aan het Werkplan tussen Gemeenten en Werkplein 
2019. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Goossens. Dan kijk ik nog even rond of er nog anderen 
waren. Dat is nog steeds niet het geval. Dan gaan we nu naar de reactie van de wethouder. 
Wethouder Van Ginderen mag ik u om een reactie vragen? Ga uw gang. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, ik doe het maar heel even uit mijn hoofd want ik heb de tekst 
nog niet van het amendement. Het is wel ingediend maar ik zou het wel fijn vinden als ik…Nee, niet 
aan mij. Ik zou het wel fijn vinden als ik hier even de tekst… Als u zo vrij wilt zijn, heel graag. Heel 
vriendelijk, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Kan ik… Ik kijk even heel hoopvol naar de dames van de griffie achterin. Kan er 
iets gekopieerd worden dat we allemaal dat amendement hebben? Ja?  Dank je wel. Misschien toch 
handig… ja, zullen we even een korte pauze inlassen? 
 
De heer VAN GINDEREN: Ik wacht even, blijf gewoon staan als u het goed vindt. 
 
De VOORZITTER: Dan weten we zeker waar we het allemaal over hebben. Dank u wel. Wethouder 
Van Ginderen hij is nu uitgedeeld dus wat mij betreft mag u nu uw reactie erop geven.  
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Mag ik even wat rust in de zaal, alstublieft? Dank u wel. 
 
De heer VAN GINDEREN: Dank u. Ja, zoals u heeft gemerkt naar aanleiding van de Commissie restte 
er toen destijds nog wat vragen en heb ik die vragen proberen te beantwoorden door middel van het 
overhandigen van de eerste bestuursrapportage van het Werkplein. Later overigens realiseerde ik mij 
dat dat wel een heel technisch document is, wel heel veel omvattend. Overigens bedien ik u raad 
daarmee wel zeer in detail en dan heb ik gedacht het lijkt me toch wijs om daar een korte leeswijzer bij 
te stoppen en die heb ik u deze week ook doen toekomen. En als u dan kijkt naar de letterlijke tekst, 
de letterlijke tekst van het amendement dan zult u zien dat datgene waar hier om wordt gevraagd dat 
dat op dit moment ook gebeurt. Dat gebeurt bij het Werkplein. Sterker nog, niet alleen als het gaat om 
de doelgroep statushouders maar ook als het gaat om de doelgroepen, ook als het gaat om de 
doelgroep ouderen om maar even antwoord te geven op de vraag van de heer Goossens. Als ik het 
amendement zo uitleg dat u zegt van nou wij willen als raad een signaal afgeven, een signaal dat wij 
dit juist van belang vinden en dat wij deze groep benadrukken. Dan zeg ik mijn beurt dan heb ik daar 
geen enkele moeite mee. Sterker nog, mevrouw Suijkerbuijk die refereerde aan de pilot, refereerde 
ook aan de uitkomsten daarvan. Meneer Goossens vraagt ook ja hoe, wanneer kunnen we daar wat 
van verwachten. Hij wordt op dit moment geëvalueerd na de zomer, ik verwacht bij de tweede Berap 
van het Werkplein dan wordt die gepresenteerd en dan gaan we ook kijken hoe we de middelen 
wellicht nog effectiever en efficiënter kunnen inzetten. Ja en dan wil ik graag met u ook overleggen 
hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Resumé, voorzitter, kijk naar de letterlijke tekst van het 
amendement we zijn er al mee bezig. Wilt u als raad een signaal afgeven, dan vindt u mij aan uw 
zijde. Dat vind ik geen enkel probleem om dat ook richting Werkplein als zodanig over te brengen. Ik 
rapporteer graag na de zomer over de uitkomsten van de pilot bij de verschillende doelgroepen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik zie geen vragen voor u. Dan ga ik inventariseren of er 
mensen zijn, of fracties zijn die in de eerste termijn niet gesproken hebben, dus alle andere behalve 
die nog een tweede termijn willen. Ik zie daarvoor geen liefhebbers. Mevrouw Suijkerbuijk-Ader wilt u 
nog een tweede termijn? Nee? Oké. Dan, dat is niet het geval. Dan gaan we over tot… Dan gaan wij 
nu over tot het stemmen. Vanzelfsprekend eerst het amendement natuurlijk. Maar voordat we dat 
doen iemand nog een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen en graag 
zie ik van u raad wie er voor amendement nummer 1 is. En wie is er tegen voor alle zekerheid even 
om te borgen dat ik niemand over het hoofd gezien heb. Ja, ik zie GroenLinks tegen en ik heb VVD 
niet expliciet gezien bij de voor-stemmen. Kunt u even aangeven of u inderdaad voor bent? Tegen 
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dus, oké. Dan dit amendement is, nou hebben dus voor gestemd alle partijen behalve GroenLinks en 
VVD en dat betekent vanavond met het resultaat van 24 voor en 6 tegen dat het amendement is 
aangenomen. Bij deze.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij nu stemmen over het inmiddels geamendeerde moedervoorstel, het 
raadsvoorstel. Iemand voor het moedervoorstel, het raadsvoorstel nog een stemverklaring vooraf? Dat 
is niet het geval. Dan gaan wij stemmen voor het raadsvoorstel. Iemand of wie, van wie mag ik een 
voorstem  tellen van u raad voor dit moedervoorstel? Dat is volgens mij unaniem. Dat is unaniem. Het 
voorstel is aanvaard. 
 
6. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan zijn wij meteen, ja het is snel en kort vanavond, dan zijn wij aan het einde 

gekomen van het besluitvormende raadsdeel van deze avond. Wij continueren met de Commissie. Ik 

stel voor dat wij daar een vijftal minuten pauze voor nemen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.50 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 5 juli 

2018. 

De griffier,                                                         De voorzitter,  


