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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2018 

 

VERGADERING WOENSDAG 28 MAART 2018 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Onderzoek geloofsbrieven van nieuw gekozen leden van de raad  
 
4. Voorstel 15 - Toelating raadsleden en vaststelling rechtmatigheid verkiezingsprocedure  
 
5. Afscheid aftredende raadsleden  
 
6. Sluiting  

 
Aanwezig:  
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  

De dames: H.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst),  

S. Bozkurt (Nieuwe Democraten), N. El Azzouzi (GroenLinks), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 

(SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.A. Maas-Cleeren (SP),  A.G.A. van den Nieuwenhof-

Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP), I.M. Raaijmakers (Roosendaalse Lijst), D.C.M. Roeken 

(CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K.A. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), 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), A.S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh 

(VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen 

(Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA),  R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), M.W.C. Verbeek (VLP), G.A.W.A. 

Verhoeven (VVD), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. 

Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP).  

 

Afwezig:  
De heer M.J. van der Aa (SP). 
 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur. Ik open de raadsvergadering. Welkom in ons 
tijdelijk onderkomen De Suite. En dat hebben we zo aantrekkelijk mogelijk ingedeeld voor onze 
vergaderingen in afwachting van de plaatsing van de nieuwe lift in ons oude raadhuis. Ik heb geen 
berichten van verhindering. Kijk even naar de griffier. Dat klopt? O ja, Marcel van der Aa dat is, daar 
kom ik straks nog even op terug. Maar inderdaad de heer Van der Aa van de fractie van de SP is 
verhinderd. Dat is dat in het kader van de opening. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de raadsagenda. Kunt u instemmen met de agendapunten 
zoals opgenomen in deze agenda? Dat is het geval.  
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3. Onderzoek geloofsbrieven van nieuw gekozen leden van de raad  
De VOORZITTER: Dan gaan we naar punt 3 Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw gekozen leden 
van de raad. U weet dat er een Commissie is, Commissie Onderzoek geloofsbrieven. Bestaande uit 
drie leden, de heren Aygün, Heeren en Janssen. En de heer Aygün heb ik begrepen is voorzitter van 
de Commissie. Die hebben vanmiddag alle stukken bestudeerd voor de nieuw te benoemen, nieuw 
toe te laten leden van u raad. En ik geef graag het woord, komt u maar achter het katheder. Ik geef 
graag het woord aan de heer Aygün om verslag te doen van de bevindingen van de Commissie. 
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Hij staat aan. Ja. 
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zoals u zegt wij zijn net bij elkaar geweest de 
Commissie Geloofsbrieven, we waren met z’n drieën, de heer Cees Janssen, de heer Jos Heeren en 
ondergetekende. Wij hebben de stukken, de geloofsbrieven en de stukken bij de Kieswet horende 
stukken die hebben wij bestudeerd. Deze waren ingezonden door de 35 nieuwe raadsleden. Ik moet 
een onderscheid maken in twee delen, de eerste 34 raadsleden die hebben de stukken op 23 maart 
gekregen en zij zijn op 23 maart jongstleden benoemd. Dat zijn de volgende leden ik zal ze bij 
voornaam en achternaam noemen, voorzitter, als u dat goed vindt. 
 
De VOORZITTER: Ja hoor. 
 
De heer AYGÜN: De heer Karim Ahlalouch, mevrouw Naima El Azzouzi, mevrouw Yvonne de Beer- 
van Kaam, de heer Jeroen van den Beemt, mevrouw Wendy Beens-van Zundert, mevrouw Selda 
Bozkurt, de heer Robert Breedveld, de heer René van Broekhoven, de heer Wilbert Brouwers, de heer 
Cor Gabriëls, de heer Arwen van Gestel, de heer Rene van Ginderen, de heer Charl Goossens, de 
heer Sebastian Hamans, de heer Jos Heeren, mevrouw Marion Heessels, mevrouw Klaar Koenraad, 
de heer Cees Lok, mevrouw Adriënne Maas-Cleeren, mevrouw Inge Raaijmakers, de heer Peter 
Raijmaekers de achternamen staan anders geschreven ik neem aan dat het geen familieleden zijn, de 
heer Alex Raggers, de heer Eric de Regt, mevrouw Nicole Roeken, mevrouw Evelien van der Star-
Deijkers, mevrouw Karen Suijkerbuijk- Ader, de heer Toine Theunis, de heer Martijn Verbeek, 
mevrouw Sanneke Vermeulen, de heer Kees Verstraten, de heer Christian Villée, de heer Jac. 
Wezenbeek, de heer Michael Yap en de heer Gerard van Zalinge. Zoals ik u net gezegd heb de heer 
Harm Emmen die is benoemd op 26 maart jongstleden. Voorzitter, onze Commissie die heeft de 
stukken bestudeerd en volgens ons zijn de stukken allemaal in orde, dus het voldoen aan alle in de 
Kieswet en gemeenteraad gestelde eisen. De Commissie adviseert tot toelating van alle leden van de 
raad van de gemeente van Roosendaal. Voorzitter, tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün en via u de heren Jansen en Heeren voor het werk wat 
u heeft verricht. Zijn er vanuit u raad nog vragen aan de voorzitter van de Onderzoekscommissie? Dat 
is niet het geval. Dan denk ik dat wij deze benoemde, genoemde leden kunnen toelaten tot de raad 
van de gemeente Roosendaal. En ik kan dan tevens de Commissie onder dankzegging aan u drieën 
decharge verlenen voor de verrichte werkzaamheden. Akkoord? Waarvan akte. 
 
4. Voorstel 15 - Toelating raadsleden en vaststelling rechtmatigheid verkiezingsprocedure  
De VOORZITTER: Dan gaan wij nu naar agendapunt 4, agendapunt 4 gaat over het enerzijds 
toelating van de nieuw benoemde raadsleden. U weet dat dat morgenavond zal plaatsvinden ook in 
deze ruimte in een raadsvergadering die ook om 19.30 uur begint. En voorts is aan u om als 
gemeenteraad om de rechtmatigheid van de verkiezingen vast te stellen. U weet dat afgelopen vrijdag 
het centraal stembureau bijeen is geweest. In die openbare zitting zijn geen bezwaren beroep 
ingetekend, aangetekend ingediend. Het centraal stembureau heeft de verkiezingsuitslag vastgesteld. 
En die vraag ligt nu ook aan u voor. Kunt u ook vaststellen met de uitslagen van de verkiezingen? Dat 
is het geval. Dan is dat bij deze door u raad vastgesteld.   
 
5. Afscheid aftredende raadsleden  
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan het afscheid van de aftredende raadsleden en daarvoor ga ik 
naar het katheder. Zoals gezegd de heer Van der Aa die is door het herstel van zijn lange 
ziekteperiode niet aanwezig vanavond. Hij heeft mij een mooie brief, een mooie mail gestuurd en de 
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griffier en ik zullen nog contact met hem opnemen om met een huisbezoek of met wat hij wil toch nog 
stil te staan bij zijn afscheid als lid van de raad van Roosendaal en ook het aandenken wat daarbij 
hoort wat ook straks aan de overige scheidende raadsleden zal worden overhandigd. Maar dat zullen 
de griffier en ik voor onze rekening nemen om dat wat kort, spoedshalve met de heer Van der Aa op te 
nemen. Dan ga ik naar de heer Aygün. Beste Mustafa, je bent na de gemeenteraadsverkiezingen in 
2010 als afgevaardigd fractielid van het CDA in de Roosendaalse gemeenteraad terechtgekomen. En 
nu 8 jaar later vond je het tijd om te stoppen. Je hebt deze keuze als moeilijk ervaren, want het 
stoppen als raadslid gaat je echt aan het hart. Je kunt nu wel wat meer tijd vrijmaken voor jouw gezin, 
voor jouw echtgenote en zoon van 18 en dochter van 14 als ik het goed heb. En ook voor jouw 
loopbaan in de data-analyse. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 had jij meer dan 500 
voorkeursstemmen. Je stond toen nummer 8 op de lijst en bent dus ook met voorkeurstemmen in de 
raad gekomen. Het siert je dat je nu niet op de lijst wilde staan enkel om stemmen te trekken. Zo 
hebben we jou ook mogen leren kennen, een man van principes en een man die zich aan zijn woord 
houdt. Je hebt je in de afgelopen 8 jaar als een bescheiden raadslid opgesteld waarbij je je onder 
andere hebt ingezet als lid en roulerend voorzitter van de Commissie Geloofsbrieven. We hebben dat 
zojuist gedemonstreerd gekregen. Lange tijd heb je meegewerkt aan de raadsleden Werkgroep 
Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom, een forse klus die met een aantal te nemen hobbels 
gepaard ging. Mij is daarnaast opgevallen dat met name het Vitale Wijken en Dorpen-beleid en de 
ontwikkelingen rondom Burgerparticipatie je nauw aan het hart liggen. De projecten in de wijken 
waarbij inwoners nauw zijn betrokken en die echt het verschil maken qua leefbaarheid en 
saamhorigheid. Ten aanzien van die saamhorigheid heb jij je na de aanslagen in Parijs in november 
2015 onder andere in de Bataclan hard gemaakt voor een Dag van de Dialoog, die motie is ook met 
meerderheid aangenomen naar Rotterdams voorbeeld. In Roosendaal is dit gekoppeld aan de 
jaarlijkse week van de dialoog plaatsvindend in november, waarbij er op meerdere locaties in de stad 
dialoogtafels worden ingericht waar mensen uit verschillende culturen samenkomen voor ontmoeting 
en gesprekken. Met elkaar in gesprek blijven en begrip opbrengen voor elkaars standpunten daar 
dient het in de politiek ook om te gaan. Jij wist dat als geen ander en we zullen je daarom gaan 
missen. Mustafa, ik wil jou heel veel succes wensen in je verdere loopbaan buiten de politiek. Het ga 
je goed. Mag ik een jou naar voren vragen om wat in ontvangst te nemen. 
<Vanuit de zaal klinkt een luidt applaus voor de heer Aygün.>  
 
De VOORZITTER: Even voor het schilderij wat Mustafa en wat u allemaal krijgt verklap ik maar, daar 
staan roosjes op en de aantallen roosjes staan gelijk aan de jaren dat je raadslid bent geweest. Ja zo 
is dat Gerard. Dat gaan wij zo doen. Ja. Oké.  Wij gaan voort met de heer Pieter Beesems. Pieter je 
bent geboren in het Ginneken, Breda. Opgegroeid als middelste van tien kinderen ben je een echt 
familie mens. Je brengt veel tijd door met je gezin en familie, vakanties, etentjes, zwempartijen. Na 
jouw HTS-studie ben je bij de brandweer gaan werken, na een interne opleiding ben je in Roosendaal 
aan de slag gegaan en ben je hier ook komen wonen. Je helpt graag mensen. En nee zeggen vind je 
moeilijk. Jouw vrije tijd vul je in met het rijden op de buurtbus, je bent mantelzorger en je bent lid van 
Kiwanis een club die zich inzet om kinderen in de wereld een beter perspectief te geven. Daarnaast 
had je sinds 2014 je werkzaamheden voor de Roosendaalse gemeenteraad. Je was een actief lid van 
de fractie van de Nieuwe Democraten. Je hebt hard gewerkt aan het verbinden van partijen en ook 
binnen je partij probeerde je steeds nuances aan te brengen. In de raad was je onder meer voorzitter 
van de Auditcommissie Sociaal Domein, ook was je lid van de Werkgroep Burgerakkoord, Regionale 
Samenwerking en Subsidies. Je bent sterk in het afbakenen van je diverse taken, efficiency was 
daarbij het sleutelwoord. Maar wat er ook op je bordje kwam te liggen je kleinkinderen waren altijd prio 
één voor je. Voor hen breekt een gouden tijd aan. Voor Wilma denk ik ze zal je zeker ’s avonds meer 
thuis aantreffen nu je vandaag met je werkzaamheden als raadslid stopt. Je had er zelf niet voor 
gekozen en voor mijn gevoel had je nog graag een termijn als raadslid aan de slag willen gaan. Dat 
maakt afscheid nemen dan ook wat moeilijk. Ik ben echter bang dat voor jouw omgeving de relatieve 
rust die ze hadden niet lang zal duren want tamtams gaan snel en ik denk dat je binnen no time 
nieuwe uitdagingen hebt gevonden of heeft die uitdaging jouw gevonden, want stilzitten is niets voor 
jou. Pieter zeer veel dank voor je inzet in de afgelopen jaren, het ga je goed en ook voor jou een 
aandenken aan de raadsperiode. <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Beesems.>  
 
De VOORZITTER: De heer Gerard Boons. Beste Gerard, al sinds 2009 zet je je in voor de 
Roosendaalse politiek. Je staat voor veiligheid, leefbaarheid en burgerparticipatie. Hierin heb je veel 
kunnen betekenen voor Roosendaal. Door verbindend te zijn en samen te werken op een altijd 
betrouwbare, rustige en gedegen manier. Heel jouw werkzame leven stond in het teken van Nationale 
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Veiligheid. Voor de VVD heb je ook 4 jaar in de landelijke Partijcommissie Veiligheid gezeten. Voor de 
inwoners van onze stad, onze gemeente vind je het heel belangrijk dat zij zich veilig en vrij voelen in 
hun eigen stad, hun eigen dorpen. Naast veiligheid vraag je ook aandacht voor bestrijding van 
armoede en eenzaamheid. Je vindt het belangrijk dat mensen ook zelf meepraten. Dat zij het verschil 
uitmaken bij besluiten die genomen worden door de raad. Via het burgerinitiatief heb je samen met 
vrijwilligers in 2007 het gedenkbos opgericht bij Rosenvendreef en is er een tweede gedenkbos 
geopend aan de Kattenvendreef. Naast het reguliere raadswerk ben je altijd bereid geweest om extra 
werkzaamheden op te pakken onder meer voor de Auditcommissie. In de vorige bestuursperiode heb 
je de Auditcommissie op een onnavolgbare wijze voorgezeten. Aan het begin van de bestuursperiode 
2014-2018 waren we dan ook wat onthand toen bleek dat je niet op een raadszetel terechtgekomen 
was. We hebben zo meen ik gehoord te hebben alles uit de kast gehaald, we hebben je Burgerlid 
gemaakt, we hebben de verordening zo aangepast dat externe leden ook als deskundige permanent  
in een Auditcommissie ingezet konden worden. Maar helaas, je trapte er niet in. En dat is ook heel 
kenmerkend voor jou. Je wilt op geen enkele manier gebruik maken van bypasses of andere 
voorkeursbehandelingen. Gelukkig kon de raad niet zonder je en na een periode van vervanging werd 
je vervolgens weer volwaardig raadslid. Gelukkig hebben we je toen alsnog kunnen strikken voor de 
Auditcommissie. En zeer recent hebben we nog van je kwaliteiten gebruik gemaakt ten behoeve van 
de aanbesteding van Accountantsdienstverlening. Gerard tijdens de jaren in de raad  heb je het niet 
gemakkelijk gehad. De bewonderenswaardige en zorgzame begeleiding van je vrouw Tiny tijdens 
haar ziekte. De vele bezoekjes die jullie samen aflegden naar Duitsland om daarmee haar ziekte te 
kunnen beteugelen en uiteindelijk haar overlijden heb je steeds weten te combineren met tomeloze 
inzet in je raadswerkzaamheden. We kunnen hier enkel een groot respect voor uitspreken. Je kiest er 
nu voor om te stoppen met je werkzaamheden als raadslid. Je krijgt dan meer tijd voor je hobby’s. Ik 
weet dat je graag golft en fotografeert en volgens mij ben je ook bezig met een stamboomonderzoek. 
Ook dat klopt. Oké, Gerard we zullen je hier in de raadszaal zeker gaan missen. Heel veel dank voor 
je inzet, het ga je goed. En wellicht gaan we toch nog eens kijken welke maatregel we nu kunnen 
nemen om je toch op de een of andere manier bij die Auditcommissie te kunnen betrekken. Want een 
Auditcommissie zonder jou is wel even wennen. Dank je wel. <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de 
heer Boons.>  
 
De VOORZITTER: De heer Van Dorst. Sjef van Dorst. Sjef je bent na de gemeenteraadsverkiezingen 
2010 als fractielid van de Roosendaalse Lijst in de gemeenteraad gekomen. Bij jouw aantreden 
schreef je in de Raad & Daad dat jouw ambitie is om mensen en ideeën bij elkaar te brengen. Zo 
hebben we jou de afgelopen jaren ook mogen leren kennen, als een echte verbinder. Je bent niet het 
type man dat in het politieke debat de conflicten uitvergroot, maar juist degene die telkens de 
samenwerking opzoekt, want dat kan ik en wij allemaal in jou enorm waarderen. Ook in de extra 
werkzaamheden die jij voor deze gemeenteraad hebt verricht komt die samenwerking en die 
verbinding duidelijk tot uiting. Zo heb je actief jouw steentje bijgedragen aan de Gasten van de Raad 
en hebben wij zo samen vele verschillende inwoners van Roosendaal mogen ontmoeten. Er is zelfs 
op jouw initiatief in het afgelopen jaar een speciale Gasten van de Raad georganiseerd, waarbij de 
gasten overdag van jou een rondleiding op het raadhuis hebben mogen ontvangen. Een mooi initiatief 
dat wellicht ook dit jaar een vervolg kan krijgen. Daarnaast heb jij vorig jaar de raadsexcursie naar 
Antwerpen mede georganiseerd en ben je ook nauw betrokken geweest bij de organisatie van de 
Boerenraad afgelopen januari, voor het eerst sinds jaren in een geheel nieuw jasje gestoken. En het 
bleek een groot succes. Ik wil je Sjef namens ons allen hartelijk bedanken voor je positieve bijdragen 
in de afgelopen jaren. <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Van Dorst.>  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Marlon Frijters. Beste Marlon, je bent één van de jongste raadsleden in 
onze gemeenteraad. Je bent opgegroeid in Wouw en na je rechtenstudie in Tilburg ben je terug 
verhuisd naar het centrum van Roosendaal. Daar woon je samen met je man en jullie tweeling Lauren 
en Dominique, de tweeling is geboren in de afgelopen raadsperiode 21 januari. Jouw gezin 
gecombineerd met jouw werk en jouw opleiding heeft je doen besluiten om te stoppen met je 
werkzaamheden als raadslid. Dit betekent niet dat je nooit meer zult terugkeren in de politiek. Zoals je 
zelf hebt aangegeven is politiek naast tennissen en film kijken één van je hobby’s. Jouw drijfveer is dat 
je als raadslid iets kunt betekenen voor de inwoners van onze gemeente. Je bent een actief raadslid, 
lid van de Auditcommissie en voorzitter van de Werkgroep Fractiehuis. Maar ook vaak aanwezig bij 
evenementen in de stad om daar te horen wat inwoners graag willen. Je hebt in de Auditcommissie 
echt je tanden gezet en je voelde je er in het begin nog niet echt zeker in, maar onder begeleiding van 
Gerard heb je je steeds meer verdiept in deze soms toch wel wat taaie materie. Voor mijn gevoel 
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kreeg je er steeds meer grip op en daardoor ook meer lol in. Als voorzitter van de Werkgroep 
Fractiehuis nam je duidelijk de daaruit voortkomende verantwoordelijkheden op je. Na de constatering 
van een forse waterschade heb je voor mijn gevoel trouw de hele dag de wacht gehouden tot alles 
naar tevredenheid was opgelost. Je houdt van gezelligheid en je bent trots op Roosendaal. Jouw inzet 
was erop gericht om Roosendaal tot een veilige en aantrekkelijke gemeente te maken voor jong en 
oud met een levendig centrum. Marlon, hartelijk dank voor jouw enthousiaste inzet veel geluk 
toegewenst voor jou en je gezin en heel veel succes met je carrière. <Vanuit de zaal klinkt applaus 
voor mevrouw Frijters.>  
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen. Beste Mike, ook jij was één van de jongste raadsleden in de 
afgelopen bestuursperiode. Je was nog bezig met jouw rechtenstudie aan de Universiteit van Tilburg 
toen je in 2014 werd gekozen als raadslid voor de SP. Toch leek je je direct thuis te voelen in de 
raadszaal en je hebt het politieke debat nooit geschuwd. Zo heb ik jou diverse malen namens de SP 
bevlogen het woord mogen horen voeren bij beschouwingen op de Kadernota en de 
Programmabegroting. Ook hebben wij menig keer met elkaar in de raadszaal mogen sparren over het 
dossier Integrale Veiligheid, softdrugbeleid en  zo en alles wat daarbij komt kijken. Mike, je hebt je niet 
opnieuw verkiesbaar gesteld. Je koos er bewust voor om te stoppen. Ik vermoed dat dit alles te maken 
heeft, althans veel te maken heeft met het feit dat jij in 2015 bent begonnen als beleidsmedewerker 
justitie bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat 
jij nu je geen zitting meer neemt in onze gemeenteraad je dichter bij je werk wilt gaan wonen. En door 
jouw zetel in de Roosendaalse gemeenteraad kon dit niet vanwege het woonplaatsvereiste en dat zou 
dan nu niet meer gelden. Een logische vervolgstap voor jou zou kunnen zijn dat jij je kandidaat stelt bij 
de volgende Tweede Kamerverkiezingen en dit is helemaal geen gekke gedachte, want veel SP 
Tweede Kamerleden die zijn ooit als fractiemedewerker begonnen langs het pad zoals jij het nu 
bewandelt. Ik heb ze daar zelf ook gezien in  mijn Tweede Kamer-tijd. Ik denk nu aan het huidige SP-
kamerlid Michiel van Nispen uit Breda. Ook hij is ooit begonnen als beleidsmedewerker justitie en 
heeft ook net als jij rechten gestudeerd aan de Tilburgse Universiteit. Kortom, Mike ik heb hoge 
verwachtingen van jouw politieke loopbaan. Bovenal omdat ik vind dat jij er talent voor hebt en ik zou 
haast willen zeggen stel ons allemaal niet teleur, want een Roosendaler in de Kamer kunnen we goed 
gebruiken. Ik wil… Wat zeg je? Ach, het is jouw opvatting. Uiteraard wil ik je ook bedanken voor jouw 
inzet in de afgelopen jaren en voor de verfrissende wijze en humor die je telkens ook in het politieke 
debat wist te brengen, want dat is zeer van belang. Dank je wel, Mike. <Vanuit de zaal klinkt applaus 
voor de heer Van Heumen.>  
 
 
De VOORZITTER: De heer Hoendervangers. Kees, we kennen elkaar nog van de avondstudie op de 
Katholieke Universiteit Brabant de voorloper van Tilburg University. Ja, hoe kan het lopen. Nadat de  
gemeenteraad van Roosendaal net voor het zomerreces van 2014 een positief besluit had genomen 
over het initiatiefvoorstel van D66 om de fracties de mogelijkheid te bieden burgerraadsleden aan te 
stellen, maximaal 2 per fractie was toen het idee. Ben je samen met 7 anderen eind november 2014 
door mij beëdigd als Burgerraadslid. Je was dus Burgerraadslid voor de Roosendaalse Lijst van het 
eerste uur. Je had daarvoor al deelgenomen aan de cursus raadsoriëntatie dus je zat gelijk goed in de 
rol. Je bent echter niet zo heel lang Burgerraadslid gebleven, want een jaar later op 4 november 2015 
deed zich kans voor om raadslid Hans Fronczek tijdelijk te vervangen wegens ziekte. Na diens 
aftreden op 1 juli 2016 ben jij permanent raadslid geworden voor de Roosendaalse Lijst. Jouw 
achtergrond in de vakbondswereld en jouw kennis op het gebied van medezeggenschap hebben jouw 
interesse voor politiek gewekt. Daarbij heb je bewust gekozen voor een lokale partij.  Omdat je vindt 
dat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost. Daarnaast heb je je rol als raadslid 
zeer serieus op je genomen. In mijn beleving was je als het enigszins kon bij alle themabijeenkomsten 
aanwezig. Kees, je was verkiesbaar dus je hebt niet zelf de keuze gemaakt om te stoppen met je 
werkzaamheden als raadslid. En ik denk dat je graag nog een termijn door had willen gaan. Maar hier 
stopt het nu althans als raadslid. Ik wil je, Kees, hartelijk danken voor jouw inzet in de afgelopen jaren. 
Het is jammer dat we je relatief kort hebben meegemaakt, maar we zijn je wel dankbaar voor de 
contentieuze wijze waarop je je taak als raadslid hebt opgepakt. En wie weet  welke verbinding tussen  
jou en de gemeenteraad in de toekomst nog gelegd wordt. Dank je wel.  
<Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Hoendervangers.>  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver, Paul. Beste Paul, je bent een geboren Amsterdammer en sinds 
1982 woon je in Roosendaal. In 2002 ben je voor het eerst raadslid geworden in Roosendaal en in 
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2006 werd je lijsttrekker van de grootste partij. Het formatieproces heb je destijds grotendeels op jouw 
manier vorm kunnen geven. Enkele noviteiten waren de introductie van een externe formateur en het 
formuleren van een profiel voor ook de wethouders. We hebben je leren kennen als een oprecht en 
verbindend raadslid. Altijd beheerst met respect en met een vleugje humor. Je hebt een tomeloze 
inzet maar ook een onnavolgbare snelheid. Voor achten hadden je collega raadsleden, wethouders, 
griffie en ambtelijk deskundigen liefst iedere maandagochtend vroeg meerdere mailtjes van je 
ontvangen met allerlei wetenswaardigheden en daaraan verbonden vragen. Van een oud- 
raadsadviseur Mathieu van der Meijs heb ik begrepen dat hij iedere morgen je nieuwe mails in een 
speciaal daarvoor bestemd mapje deed en pas iets oppakte als het betreffende onderwerp met een 
zekere regelmaat terugkwam. Vaak kwam hij daar wel mee weg zo vertelde hij. Meestal had je 
volgens hem en hij bedoelt dat positief, zelf het overzicht van de door jou bestudeerde stukken niet 
meer paraat. Maar eigenlijk en zo is het onderliggend wel gebeurd, eigenlijk konden wij je gewoon niet 
bijhouden. De intensiteit waarmee je je werk invulling geeft kent ook ongetwijfeld zijn keerzijde. Op 
momenten dat een gemeenteraadsvergadering niet echt je aandacht had zag ik je tijdens een 
vergadering soms heel voorzichtig een beetje wegsoezen, maar het mag geen naam hebben. Ik heb 
het ook niet gezegd. Mocht je ineens gevraagd worden, want dat vind ik dan weer wel prima, mocht je 
ineens gevraagd worden om te reageren ja hoor een heel betoog wat ook nog hout sneed. Economie 
en arbeidsmarktbeleid zijn je topics. In 2006 hadden we al een mooi platform ingericht met raadsleden 
en de griffiers in de wat grotere gemeenten in West-Brabant. Binnen no time heb je samen met enkele 
raadsleden een indrukwekkend netwerk ingericht, de Ravelijn- en de Mariadallezing zijn onder andere 
de resultanten van deze inspirerende sessies. Naast je expansiedrift op regionaal niveau was je ook 
geïnteresseerd in het versterken van de positie van de raad. Wat heeft de raad nodig om zijn rol goed 
te kunnen oppakken. De casus Biomineralenfabriek gaf je het vliegwiel dat je nodig had om op de 
agenda van de raad die informatievoorziening tussen raad en college prominent aan de orde te 
kunnen stellen. Raad en college zijn ambassadeurs die alle inwoners vertegenwoordigen. 
Wederzijdse verbinding is er maar door meer oog te hebben voor de verbindingen tussen overheid, 
inwoners en andere belanghebbenden kunnen we in deze complexe samenleving nog beter en sneller 
samenwerken. En vanuit die gedachte gaan we in de nieuwe bestuursperiode jouw initiatief nader 
handen en voeten geven. Ondanks een respectabel aantal voorkeursstemmen 189 heb je je plaats op 
de lijst niet kunnen inwisselen voor een raadszetel. Helaas zullen we nu dus ook van jou afscheid 
moeten nemen. En ik ben ervan overtuigend dat we elkaar ergens zeker weer tegenkomen. Hartelijk 
dank Paul voor al hetgeen je hebt kunnen bijdragen aan onze mooie gemeente.  
<Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Klaver.>  
 
De VOORZITTER: De heer Klaver wil even kort tot u het woord richten. 
 
De heer KLAVER: Met kort, voorzitter, weet je het nooit.  
 
De VOORZITTER: Maar ik wel. 
 
De heer KLAVER: U trekt de stekker wel er uit. Ja, het is toch wel bijzonder om nog een keer dat 
tafeltje zo te mogen vasthouden, voorzitter, griffier. Of eigenlijk burgervader, houders van de wet en 
ook de vertegenwoordigers, maar ook de inwoners van Roosendaal zelf. Het is voor mij altijd een 
groot voorrecht geweest om raadslid te mogen zijn en zo ervaar ik dat ook. En ik vind het bijzonder 
eigenlijk in dit huis, voorzitter, vanavond te mogen staan. Want normaal staan we in het huis van de 
democratie en hier zijn we nu in het huis van de schoonheid, de muziek, de harmonie en kortom de 
juiste verhoudingen. En dat hoort denk ik heel goed bij elkaar, voorzitter. Voorzitter, ik weet eigenlijk 
had u vanavond in het mooie Wouw in de Lambertuskerk willen zijn, dat heb ik maandagavond nog 
gehoord van de voorzitter, Peter Stekelenburg. En ik moest nog wat corrigeren want hij dacht dat u 
zich er makkelijk van afmaakte. Ik zei nee de voorzitter heeft hier een zeer belangrijke taak. Ik weet 
van jou Jacques dat je jarenlang met je vrouw altijd in Oudenbosch net als ik ook de mooie Matthäus 
volgt. En ik moet zeggen maandag in Wouw we kunnen trots zijn op onze Lambertuskerk een culturele 
parel waar we de Passietijd hebben ingezet ik zal het kort houden voorzitter. Maar leiden en lijden, 
leiden en lijden met korte en lange ei-ij komen hier vanavond bij elkaar en hoort ook in de Passietijd 
hier samen. Ik wil de griffie met alle medewerkers, Elsbeth, burgemeester, de wethouders, de 
raadsleden maar ook de bevolking danken voor het vertrouwen en de samenwerking. Want ik heb 
geleerd je kunt alleen jezelf ontwikkelen als  een ander je de spiegel voorhoudt en dat brengt je 
verder. En voorzitter op het moment dat je weet dat je afscheid neemt dan ga je ook meer op de kern 
van de essentie van waar gaat het om. En toen ik net raadslid was merkte ik met persoonlijke 
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ontwikkeling je bent teveel geneigd de maat van jezelf op de ander te leggen en dat is niet goed. 
Gaandeweg hoop ik in de jaren iets meer toch de samenwerking en het draagvlak te hebben 
gevonden, want daar voorzitter daar zit het hem in. Ik wil iedereen bedanken. Maar nog twee dingen. 
Allereerst, voorzitter, het Klaver-effect. GroenLinks mag blij zijn met het Klaver-effect. Ze hebben een 
prachtige overwinning gemaakt en anekdote is ik ben eigenlijk afgelopen jaren veel gevraagd altijd 
ben je nou de vader van Jesse Klaver? En meestal zeg ik dan zie ik Marokkaans uit dan. Maar er is 
iets nieuws want ik heb een soort kleinzoon gekregen Mik Klaver met wie ik veel contact heb de 
laatste tijd. En ik denk inderdaad dat dat Klaver-effect voor Roosendaal en dan cijfer ik mezelf 
natuurlijk weg dat begrijpt u voorzitter, die bescheidenheid die roemde u al, die denk ik dan weg. 
Voorzitter ten slotte u zult me niet vergeten en het was al bij de Romeinen zo die roos die zal een keer 
toch permanent de trots van Roosendaal of die nou op de TV-toren staat of op de Philipstoren hij zal 
toch een keer moeten gaan staan. Want daar kun je duizenden, honderdduizenden euro’s aan 
marketinggeld tegenaan gooien maar eigenlijk kan het veel eenvoudiger. Iedereen heel erg bedankt. 
<Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Klaver.>  
 
De VOORZITTER: Paul, ik kan je in zoverre weer een klein beetje gelukkiger maken dat we met de 
televisietoren, de eigenaar, hebben kunnen afspreken dat bij aanvang van de nostalgische kermis tot 
en met het einde van die nostalgische kermis dan wel de 750 weer zal prijken op de televisietoren. 
Goed, wij gaan naar de heer Missal. Bernd Missal. Bernd, je bent geboren in de DDR het voormalige 
Oost-Duitsland. Als vierjarig jongetje ben je samen met je ouders naar West-Duitsland gevlucht. Sinds 
1977 ben je woonachtig in Nederland. Je bent 40 jaar getrouwd met jouw vrouw Désirée en samen 
hebben jullie twee inmiddels volwassen kinderen en kleinkinderen heb ik begrepen, dus je mag jezelf 
op nog eens opa noemen. Je woont in Roosendaal sinds 1996. Dat is toevallig ook het jaar waarop 
SP ook voor het eerst in de gemeenteraad van Roosendaal kwam. Jij zelf bent in 2005 actief 
geworden binnen de Roosendaalse SP en in 2010 ben je in de gemeenteraad gekomen. Bij jouw 
aantreden in de raad in 2010 schreef je in de Raad & Daad dat je vindt dat de gemeente er voor de 
burgers moet zijn en niet andersom en dat er beter naar burgers geluisterd moet worden. Jij hebt als 
SP-raadslid de afgelopen jaren jouw steentje kunnen bijdragen aan de veranderende wijze waarop wij 
als lokale overheid samenwerken met de burgers, waarbij het nu veel meer dan vroeger gaat om 
meedoen, meedenken, zelf doen en eigen kracht. Bernd je hebt zelf aangegeven een stapje te willen 
terugdoen in de politiek. Maar je zult achter de schermen mogelijk nog betrokken blijven bij de SP om 
de kennis en ervaring die jij als raadslid hebt opgedaan in de afgelopen acht jaar om die door te 
geven. In mijn ogen was je een bescheiden doch betrokken raadslid. Het ga je goed en ik wil je 
bedanken voor je inzet in de afgelopen jaren. <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Missal.>  
 
De VOORZITTER: Dan ga ik naar de heer Mol, Ad Mol. Beste Ad, in de raad sinds 2002. Met recht 
kan ik je één van de nestors van de raad noemen. Je bent er een van de eerste generatie duale 
raadsleden. In de beginperiodes was je lid van de Commissie Ruimte. Onder andere met je 
fractiegenoot de heer de Boeier zette je je in voor ruimtelijke ordening, openbaar gebied en mobiliteit. 
Later deed je dat als lid van de Commissie Omgeving. De knip in ’t Zand was een dossier wat jouw 
aandacht had. Hevige discussies waren dat, ook het plan voor een gratis fietsenstalling in de 
binnenstad in combinatie met banen voor mensen met een beperking kwam uit jouw koker. In dat 
verlengde heb je je ook altijd hard gemaakt voor zinvol werk voor mensen met een beperking met als 
doel arbeidsparticipatie. Je stijl in debatten was kenmerkend. Als oud-onderwijsman las je soms 
andere raadsleden de les, maar ja waarom niet. Je sprak vermanend als dat nodig was maar deelde 
ook een schouderklopje uit. Maar altijd een gentlemen, altijd correct. Van 2010 tot 2012 ben je 
fractievoorzitter geweest en in die rol ook lid van de Vertrouwenscommissie, gaat over 
sollicitatiegesprekken met kandidaat burgemeesters. Ik mag daar niets over zeggen, maar ik heb je 
daarin wel als een kritisch en inhoudelijk sterk lid ervaren. Je hebt besloten je niet meer verkiesbaar te 
stellen. Dat is een einde van een tijdperk zowel voor jou als voor de gemeenteraad, want zoals ik in 
het begin als zei je bent een van de nestors die nu vertrekt. Je krijgt daardoor wel wat meer tijd voor je 
kleinkinderen, voor kamperen, schilderen of om je handicap op de golfbaan te verbeteren. Ad het ga 
je goed. <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Mol.>  
 
De VOORZITTER: De heer Niehot, Ronald Niehot. Je bent geboren in Den Haag en op 11-jarige 
leeftijd ben je naar Roosendaal verhuisd. Je maakt je graag maatschappelijk nuttig mede ook voor 
onze inwoners. In 2006 ben je gaan werken bij de brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal. Later 
is dit opgegaan in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant daar is 
een groot deel van je politieke interesse ontstaan. En je hebt je op een gegeven moment verkiesbaar 
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gesteld voor de Roosendaalse Lijst met je positieve instelling heb je je ingezet om van Roosendaal 
een schone, hele, veilige stad  te maken. Daarbij heb je ook voor het grotere geheel en de daarbij heb 
je ook oog voor een verantwoord financieel beleid binnen de gemeente. Daarin heb je ook je rol 
vervuld door je deelname aan de Auditcommissie. Nu na twee raadsperiodes heb je besloten om je 
niet meer verkiesbaar te stellen. Je vindt het tijd voor vernieuwing, verfrissing, verandering. Ronald we 
danken je voor je inzet in de afgelopen 8 jaar en het ga je goed. <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de 
heer Niehot.>  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof, Sandra. Geboren en getogen in Limburg streek je 
via Boxmeer in 1993 neer in Roosendaal. Je bent altijd maatschappelijk actief geweest. Als voorzitter 
en bestuurslid van het KPO Katholiek Primair Onderwijs en sinds 2005 bij het CDA. Eerst op de 
achtergrond maar in 2010 maakte je je opwachting in de gemeenteraad. Je was ambitieus, in 2012 
nam je het fractievoorzitterschap van Ad Mol over. Je werd meteen ook voorzitter van de Commissie 
Bestuur. Tegenwoordig hanteren we de eindtijd van 23.00 uur dat was in jouw voorzitterstijd nog niet 
zo. Commissievergaderingen konden toen nogal eens uitlopen. Soms iets te lang voor jouw 
concentratieboog vond je zelf. Je hebt je ook ingezet als bestuurslid van het CDAV de 
vrouwenorganisatie van het CDA. Je hebt je altijd sterk ingezet om meer vrouwen voor het raadswerk 
geïnteresseerd te krijgen. Je vindt dat teams dus ook de gemeenteraad er op vooruitgaan met meer 
diversiteit. Misschien heeft het aan jouw acties gelegen, maar feit is dat morgen 12 vrouwen worden 
beëdigd dat is 34% van de gemeenteraad. Het landelijk gemiddelde is 27% vrouwelijke raadsleden, 
zowaar Roosendaal zit er dus flink boven. Bij je aantreden in 2010 schreef je dat je graag signalen 
van burgers wilde oppikken en zelf met voorstellen ging komen. Ook wilde je samen met andere 
raadsleden het verschil maken. Dit voornemen heb je onder andere vervat in de motie “Interactie met 
de samenleving” die je in 2015 met succes hebt ingediend. Met de motie wilde je niet ingevulde 
wensen van verenigingen en organisaties ophalen en samen met de raad via een interactief proces 
hiervoor draagvlak vinden. En dat is je goed gelukt. De uitwerking van die motie keert nog ieder jaar 
terug. Na 8 jaar heb je besloten je niet meer verkiesbaar te stellen. Veel dank voor al je inzet als 
Commissievoorzitter, Presidium-lid, raadslid maar vooral ook als betrokken mens. <Vanuit de zaal 
klinkt applaus voor mevrouw Van den Nieuwenhof.>  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. Beste Ada, vanaf 2010 zit je in de Roosendaalse gemeenteraad 
en vanaf 2014 ben je lijsttrekker en fractievoorzitter geworden bij de SP. Het waren succesvolle jaren. 
Het aantal zetels groeide en voor het eerst in de historie heeft de SP mee geregeerd in Roosendaal. 
Je hebt altijd duidelijk laten weten dat je na 8 jaar zou stoppen met je werkzaamheden als raadslid, 
dat is voor ons geen verrassing. We zullen je echter wel gaan missen in de raadszaal, want als 
raadslid heb je je altijd met hart en ziel ingezet voor de inwoners van onze gemeente. Met name voor 
de mensen die zich minder gemakkelijk laten horen. Je hebt je ingezet om Roosendaal socialer te 
maken. Ik ben ervan overtuigd dat je dit zult blijven doen alleen al vanuit je werk in de 
Jeugdhulpverlening. In de afgelopen raadsperiode was je ook lid van de Auditcommissie. Dank voor je 
altijd kritische bijdrage aan deze Commissie. Je draagt nu het stokje over en daarin heb je alle 
vertrouwen. Ada veel dank voor alle jaren die je hebt gegeven in onze raad. <Vanuit de zaal klinkt 
applaus voor mevrouw Oudhof.>  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. Ton, eerlijk is eerlijk, dit heeft niemand zien aankomen. 
Zoals je zelf ook hebt aangegeven, dit geeft een dubbel gevoel. Natuurlijk was je graag zelf 
verdergegaan als lijsttrekker van de fractie van de Nieuwe Democraten, maar dat is nu eenmaal niet 
het geval. De kiezer heeft gesproken en deze heeft zo is althans de heersende opvatting altijd gelijk. 
Ton, je zit in 2006 in de gemeenteraad van Roosendaal. Je wilde zorgen voor een frisse wind, de 
eerste raadsvergadering trakteerde je daarom op pepermuntjes. Je bent altijd gedreven. Iemand die 
van aanpakken houdt, je was een zelf een gekozen luis in de pels. Een kleurloos raadslid ben je in 
ieder geval niet geweest. Overigens wel recordhouder spreektijd. Spijtig genoeg is het afgelopen jaar 
zwaar geweest voor je. In de zomer van 2017 heb je een infarct gehad en dit heeft een grote impact 
gehad op jezelf en ook op je naasten. Maar ook in deze moeilijke periode ben je niet bij de pakken 
gaan neerzitten en heb je met grote steun van jouw gezin je leven terug opgepakt en dat is 
bewonderenswaardig. Regelmatig gaf je te kennen dat jouw voorstellen niet werden overgenomen 
door andere partijen. En juist in de laatste twee raadsvergaderingen van deze maand zijn drie moties 
van jou, van de Nieuwe Democraten aangenomen. De motie “Bewaakte fietsenstalling in het centrum 
van Roosendaal”, de motie “Veranderde mobiliteit vraagt om andere parkeernormen in de autoluwe 
Binnenstad” en tot slot de eigenstandige motie  “Onderzoek VerenigingsVerzamelGebouw Kunst en 
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Cultuur”, dat zijn mooie successen en ik weet zeker dat je de uitvoering daarvan op de voet zult gaan 
volgen. Ton zeer bedankt voor jouw inzet als raadslid en we wensen je allemaal het beste toe en 
vooral ook in goede gezondheid. <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Schijvenaars.>  
 
De VOORZITTER: En ook de heer Schijvenaars wil een kort woord tot u richten.  
 
De heer SCHIJVENAARS:  Ja, goed. Laat ik beginnen met te zeggen dat er geen verschil was van 
een stem, maar die was er wel op papier. Maar we hebben gewoon, of ik heb gewoon 700 stemmen te 
weinig binnengehaald. Dat is de reden. Het gaat niet om die ene stem die het verschil uitmaakt. Maar 
Selda heeft het van harte verdiend en ik ben ontzettend blij voor haar dat zij nu in de raad mag gaan 
komen in de naam van de Nieuwe Democraten. Dus wat dat aangaat hoop ik ook dat u allemaal Selda 
met open armen zult ontvangen en ook het beste met haar zult voorhebben. Ik wil ook uiteraard 
bedanken mijn directe collega Pieter Beesems waar ik toch de afgelopen jaren nogal intensief mee 
heb samengewerkt. En Pieter en ik wij zijn totaal verschillend, totaal verschillend. We zijn allebei man 
en dan is ook de overeenkomst wel getrokken denk ik. Maar het is geweldig om met iemand als Pieter 
Beesems te mogen samenwerken, want je wordt geprikkeld, je wordt gesteund door dik en dun om tot 
het betere te komen voor Roosendaal. En natuurlijk ook, ook van mij uit heel veel dank aan alle 
ambtenaren, aan alle medewerkers op het stadskantoor ook aan de bodes die altijd maar weer koffie 
schenken, koffie rondbrengen, dat zijn toch de stille krachten die je niet kunt missen in een 
gemeenteraad. Ook daar heel veel dank voor. En ook heel veel dank aan al die mensen die de 
afgelopen jaren met mij met heel veel respect en met het volste vertrouwen hebben gesproken over 
alles wat je ook maar kunt bespreken met elkaar en hebben samengewerkt voor een beter 
Roosendaal. Ik hoop echt dat we misschien in de komende gemeenteraad kunnen stoppen met 
coalitie en met oppositie en dat we misschien eens kunnen gaan werken aan elkaar gaan vinden wat 
ons bindt. Want er is zoveel meer dan alleen maar te beginnen met wij zijn coalitie en jullie zijn 
oppositie. Probeer elkaar te vinden op de manier die goed is. En denk daarbij ook aan het principe 
van sociocratie. Ik ga het nu niet uitleggen maar ik weet dat het vanavond het meest gezochte term is 
op Google “sociocratie”. En probeer dat toe te passen voor Roosendaal. Want het gaat erom dat je 
elkaar vindt en als er geen overwegende bezwaren zijn dan moet je ook gewoon wat goed is voor 
Roosendaal. De meeste tijd de afgelopen jaren heb ik echt genoten. Ik vond het leuk, ik vond het 
spannend, ik vond het uitdagend en het heeft me ongelooflijk leuk beziggehouden. Maar aan alle 
goeds komt een keer een eind en dat is vanavond. Dit is mijn aller-, allerlaatste speech en ik doe echt 
met heel veel dankbaarheid, met heel veel respect doe ik een stapje opzij. En ik hoop dat jullie 
morgenavond Selda met heel veel warmte zullen gaan ontvangen en ook met alle energie die je hebt 
zullen gaan steunen, zodat zij zich geweldig kan ontwikkelen, zoals ik me de afgelopen jaren heb 
kunnen ontwikkelen. En meer details overigens over wat ik nog meer wil zeggen dat kunt u geloof ik 
morgen lezen in onze krant van Roosendaal BN DeStem die heeft daar morgen een klein artikeltje 
over. Dan tot slot u weet dat achter elke sterke man staat een sterkere vrouw. Mijn vrouw Wilma heeft 
mij de afgelopen jaren door dik en dun gesteund en ze verdient daarvoor alle lof. Dank je wel, schat. 
<Vanuit de zaal klinkt luidt applaus voor de heer Schijvenaars.>  
 
De VOORZITTER: Vervolgens richt ik het woord tot Rogier Verhoeven. Ja, even zoeken hoor. Ja, 
goed. Ik heb je gevonden. Beste Rogier, je bent een geboren en getogen Nispenaar of Nipsenaar. Je 
komt uit een ondernemersfamilie en jouw instelling is dan ook als je iets wilt hebben moet je ervoor 
werken. Zelf heb je ook een eigen bedrijf in Roosendaal opgebouwd. Bij het oprichten van het 
Bewonersplatform Nispen ben je in aanraking gekomen met de politiek. Sinds 2002 ben je raadslid en 
daarmee ondanks je leeftijd een Nestor van de raad te noemen. Je bent lid geweest van verschillende 
fracties en je hebt ook nog een poos je eigen fractie Partij Verhoeven gehad. Ja, je lacht er zelf om. 
Ja. Wij ook. Maakt nu toch niet meer uit toch? Nee, dat kan ik tegen Rogier zeggen. Naast het 
reguliere raadswerk heb je veel betekent voor de Boerenraad en ben je lid geweest van de Werkgroep 
Regionale Samenwerking en van de Agendacommissie. Vanuit deze Commissie was je een van de 
Commissievoorzitters en die rol heb je vanuit je eigen stijl gedaan, met veel energie en tegelijkertijd op 
een ontspannen manier. Je had nog graag een periode raadslid willen zijn, dat maakt het nu ook 
moeilijk om afscheid te nemen. We zullen je gaan missen in de raad. Echter stilzitten past niet bij je en 
met je vele bezigheden en hobby’s zal je je zeker niet gaan vervelen. Je grootste passies zo is mij 
verteld zijn motorrijden, tennissen, carnaval natuurlijk en jullie huis in Frankrijk. Geniet van al hetgeen 
de toekomst je nog zal brengen. Rogier, veel dank en ongetwijfeld tot ziens bij andere gelegenheden.  
<Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Verhoeven.>  
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De VOORZITTER: Ik ga naar de heer Janssen, Cees Janssen. Beste Cees, je bent 19 jaar raadslid 
geweest. Ooit begonnen bij de fractie C70 een partij opgericht vanuit de dorpskern Wouw. Vanaf 2001 
was je lid van de Werkgroep Kleine Kernen van de Roosendaalse Lijst en vandaar uit ben je raadslid 
en ook bestuurslid geworden. Samen met je gezin ben je altijd woonachtig geweest in een van de 
dorpskernen van Roosendaal. Nu woon je in het centrum van Heerle en de mensen in het dorp weten 
wat ze aan je hebben. Je bent altijd duidelijk en eerlijk en je blijft bij je standpunt. Dat hebben de 
kiezers zeker in jouw gewaardeerd. Vrijwel altijd ben je met voorkeurstemmen in de gemeenteraad 
gekomen. Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen waren jouw terreinen, je schroomde er dan 
ook niet voor om een debat aanhorend een kort gastcollege aan de Commissie en raad te geven over 
bestemmingsplannen en procedures. Je bent, je was ook een vaste kracht als voorzitter, 
plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Ruimte, voorzitter van de Commissie Samenleving, 
van de Commissie Bestuur en plaatsvervangend voorzitter voor de Agendacommissie. Vanuit de 
Agendacommissie was je een vaste kracht als Commissievoorzitter. Daarnaast was je ook lid van de 
Vertrouwenscommissie en van de Werkgroep Subsidies. Kortom, je bent iemand die zijn raadswerk 
serieus nam en daarvoor de handen uit de mouwen stak. Maar Cees je stopt nu echt met de politiek. 
In jouw eigen woorden er komt een grote streep onder, het is goed geweest. Het kan niet anders dan 
dat je de politiek gaat missen en wij gaan ook jouw missen. Jouw vrouw heeft jou ook altijd gesteund 
en heeft jouw politieke carrière op de voet gevolgd. Zij was een van de vaste kijkers naar de vele 
vergaderingen die jij als Commissievoorzitter hebt voorgezeten. Een van jouw opmerkelijkste 
momenten was wel die keer dat jouw vrouw jou belde om te zeggen dat jullie een kleindochter hadden 
gekregen. En ging je toen naar huis? Heel goed, ja zo is dat. Samen zijn jullie trotse opa en oma van 
twee kleinkinderen. Hobby’s die jullie onder meer delen zijn de shetlandpony en de voetbalsport. Cees 
geniet van jullie tijd samen en ontzettend bedankt voor jouw inzet. En Cees het is mij, tot slot, Cees, 
meneer Janssen, het is iets majesteitelijker nu, het is mij tot slot een genoegen om u te kunnen 
mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in Orde van 
Oranje-Nassau. Mag ik je uitnodigen? <Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Janssen.>  
 
De VOORZITTER: En ook de heer Janssen wil nog het woord tot u richten. Ga uw gang. 
 
De heer JANSSEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik was gewoon verrast. Dit had ik niet 
verwacht. Ik wist niet dat ik dit verdiend had, maar blijkbaar hebben jullie wel gevonden dat ik het 
verdiend had. En ik zal er ook altijd trots op zijn en ik zal het altijd met een zekere trots dragen. Wat 
betreft dus het raadswerk ik heb het altijd met liefde en plezier, dichtbij de burger gedaan. Wat op een 
gegeven moment de burger voelde probeerde ik ook over te nemen en probeerde ik ook binnen te 
brengen, ook hoe klein dat ze ook waren. Dat was mijn ambitie, daar wilde ik graag mee bezig zijn. 
Het voorzitterschap wat ik verschillende jaren gedaan heb in verschillende Commissies heb ik met een 
bepaalde manier gedaan dat ik ook heel graag deed en ik voelde me daar ook happy bij. Ik was soms 
wel zenuwachtig als een Commissie begon, maar dat ebde al heel snel weg. Waarom? Omdat ik dus 
geweldig ondersteund werd door de griffie die naast me zat, alles goed op een rijtje zette en goed 
zorgde dat ik mijn werk goed kon doen was dat ook voor mij dus heel makkelijk werken. Ja en als je 
dus 20 jaar op het politieke pad bent en wij hadden het er van de week nog over thuis dan ben je dus 
vier dagen per week weg. En dat is lang, dat is heel veel en dan op een gegeven moment is het goed 
geweest. Dan geeft ze ook aan van we zijn blij dat we gewoon normaal rust kunnen hebben en dat 
betekent nu eigenlijk een beetje die streep die ik zet. 20 jaar gewerkt, 20 jaar vier dagen per week van 
huis af. Zij alleen thuis en ik op pad. Nu hopen we dat we dus nog ettelijke jaren, nog zeker een groot 
aantal jaren daar samen van kunnen genieten. Ik heb het er altijd met veel liefde en plezier gedaan. 
En ik wil ook diegenen bedanken, Elsbeth, de voorzitter van de Raad, de voorzitter van de 
Agendacommissie en de griffie dat ze mij van alle kanten ondersteund hebben om mijn werk goed te 
kunnen doen. Als je dat niet hebt, dan kun je dat werk ook niet doen. En thuis natuurlijk ook. Zij zijn 
ook belangrijk, de twee kleinkinderen, zoon en dochter en zoon die mij dus daarin ondersteund. Zij 
hebben altijd mijn verhalen aan moeten horen tot zelfs dat de kleinzoon op een gegeven moment aan 
mij vroeg “opa kun je niet wat regelen, want ik moet ’s morgens om 07.15 uur de deur uit en het is 
donker. Het is zo donker in het buitengebied”. Dus toen dacht ik bij mezelf het is misschien wel eens 
leuk dat de jeugd eens wat eerder bij de besluiten betrekken… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
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De heer JANSSEN: Die hebben ook een bepaald gevoel. Maar van deze kant iedereen hartelijk 
bedankt ik heb het met veel liefde en plezier gedaan. En het gaat jullie allemaal goed. En heel veel 
succes nieuwe raadsleden. En de zittende raadsleden het gaat u goed. Bedankt. 
 
De VOORZITTER: Tenslotte, last but not least. John Hertogh. Beste John, al 21 jaar lang ben je 
raadslid in de gemeenteraad van Roosendaal. In die jaren ben je zowel fractievoorzitter, lijsttrekker, 
als campagneleider geweest. Begonnen bij de Vrije Lijst, gefuseerd met de VVD en later afgesplitst 
als Vrije Liberale Partij. Je bent een ondernemer in hart en nieren. In Roosendaal heb je drie 
schoenenwinkels gehad. Je hebt ook een grote passie voor de wielersport, deze sport heeft je ooit in 
contact gebracht met de lokale politiek. Het brengt je ook naar een van je hoogtepunten uit jouw 
politieke carrière. Bij de Begrotingsbehandeling in 2015 is een amendement aangenomen voor 
sponsorgelden voor de wielersport. Daaruit is het Wielerplatform Roosendaal voortgekomen en daar 
ben je terecht ontzettend trots op. Als raadslid vond je het belangrijk om te weten wat er speelt in de 
gemeenschap en wat de inwoners van jou als raadslid verwachte. Je bent hierin altijd gesteund door 
jouw vrouw en na haar overlijden door jouw fractiegenoten van de VLP. Met name het overlijden van 
Marita heeft veel kleur uit je leven gehaald. Met vallen en opstaan heb je je leven weer nieuwe inhoud 
en zin gegeven. In je bijdrage zagen we de laatste tijd steeds meer de oude John terug. Een ervaren 
raadslid die op een onnavolgbare wijze gepassioneerd spreekt over zijn stadje. Naar jouw mening 
hoefde niemand te raden, je liet namelijk niets aan duidelijkheid over. Regels en reglementen lapte je 
op een bevlogen manier en dat moet kunnen hoor, een beetje aan je laars en door te eindigen met 
mooie wiets, een grap en een grol die niemand ziet aankomen bewerkstelligde je bij menigeen een 
glimlach op het gezicht en pakte je mooi je punt. Na al die jaren John kun je tevreden terugkijken op 
jouw werkzaamheden als raadslid. Je hebt ervoor gekozen om er nu definitief mee te stoppen. Dat zal 
niet alleen voor jou wennen zijn, maar ook voor ons. Veel dank voor alles. En dan is het bij meneer 
Hertogh tenslotte ook een groot genoegen u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning 
heeft behaagd u te noemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mag ik u naar voren? 
<Vanuit de zaal klinkt applaus voor de heer Hertogh.>  
 
De VOORZITTER: En ook de heer Hertogh wil het woord tot u richten.  
 
De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, in de eerste plaats natuurlijk hartelijk dank voor uw mooie 
woorden. En alvorens ik wil beginnen met iedereen bedanken wil ik toch heel speciaal en gelukkig dat 
het gelukt is, want wil ik mijn neef Marco verwelkomen die met spoed vanavond vanuit de Tweede 
Kamer bij Hoorzitting hier naar Roosendaal is gekomen om mijn afscheid mee te mogen maken. Ik 
stel Marco even voor als u het goed vindt, want hij heeft ook grote politieke aspiraties die liggen in uw 
club de VVD. Maar Marco is de zoon van mijn enige zus Francien die geboren en getogen is in 
Amsterdam aan de universiteit is afgestudeerd in politicologie en filosofie en heel gelukkig getrouwd is 
met Alice en twee dochters heeft Noor en Kaat. Ik vind het geweldig dat hij dus gekomen is en we 
wisten het allemaal, maar we keken naar de deur van zou hij het halen of zou hij het niet halen. Marco 
geweldig dat je er bent. Voorzitter, ik wil in het bijzonder een woord van dank richten aan Zijne 
Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander die het behaagd heeft om mij deze onderscheiding te geven 
waar ik min of meer een beetje op gerekend had. Ik ben er heel gelukkig mee. En ik dank u iedereen 
dan ook van harte. En zoals gezegd Marita zou trots zijn geweest. Maar deze onderscheiding overtreft 
natuurlijk al mijn vorige onderscheidingen, ik was blij met de gouden bolhoed van het IQ 
Aarmoeinieke, de gouden spelt van de KNWU, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, voor het 
organiseren van 75 wielerkoersen en oprichter te mogen zijn van de vereniging van organisatoren van 
wielerwedstrijden. Natuurlijk uw Roosenspelt en de gouden spelt van voetbalvereniging Roosendaal 
allen eervol en geweldig. Maar niet zo eervol en voorrecht als de 21 jaar dat ik raadslid mocht zijn van 
de mooie stad Roosendaal. En ik wil dan ook alle raadsleden bedanken voor de samenwerking die we 
mochten hebben. Het was een geweldige laatste vier jaar en ik kan er toch niet omheen, voorzitter, 
om toch en ze zijn me alle 35 even lief maar ik wil er toch een viertal naar voren brengen. En de 
eerste is, ik wil het gewoon niet onder stoelen of banken steken, ik was toch een heel klein beetje 
verliefd op Ada. Ook haar dualisme in het politiek bedrijven sprak me ook zeer aan. Tweede die ik 
graag wil noemen en daar kan ik niet omheen, het gaat altijd om de winnaars en Klaar Koenraad is de 
duidelijke winnaar van deze gemeenteraadsverkiezingen. Van harte gefeliciteerd en ik heb een enorm 
respect voor Klaar, omdat zij vier jaar uniek raadswerk heeft verricht helemaal alleen zonder 
assistentie. Je hebt nooit geen zin, dat ging perfect. Maar toen ik pas bij de VLP zat had ik de eer om 
enkele jaren naast Klaar te mogen zitten. En dan ging ze naar het spreekgestoelte en dan had ze een 
bepaald voorstel en dan brak ze de VLP tot, niet tot de grond maar tot onder de grond af.  Met 
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blozende wangen kwam ze terug naar haar plaats naast mij. Ik dacht altijd op z’n Roosendaals hier 
hebben we roze krieke. Maar voorzitter, ik wil er alleen mee aangeven toen mocht ik Klaartje zeggen, 
het is nu Klaar. Maar als zij ooit minister-president wordt dan blijft ze voor mij nog Klaartje. Natuurlijk 
kan ik niet om de grote man in de Roosendaalse politiek heen. Ik wil toch Ton alle sterkte toewensen. 
Voor mij en dat zeg ik diep uit mijn hart was het het beste gemeenteraadslid wat ik in jaren heb mee 
mogen maken. Ja, er zijn geen woorden voor om het nog verder in te diepen, want ja het is heel 
jammer. En ik wens hem en zijn vrouw dan ook heel veel sterkte. En als laatste heel simpel. Ik zal 
Paul missen voor de zeer bemoedigende appjes die ik altijd ontving. Voorzitter, nog even terug. Ik 
mocht onder u dienen maar ook onder Helmi Huijbrechts en Michel Marijnen dat was een prachtig 
gegeven en een eer om dat te mogen doen. En u heeft het gezegd ik ben via Ronald Jonkers in de 
Vrije Lijst terechtgekomen. Het was vijf jaar feest. Maar met alleen feesten kun je geen politiek 
bedrijven en vandaar dat ze allemaal overgingen naar de VVD. Ik moet zeggen 8 mooie jaren met Jan 
de Ron. Ik mocht naar alle vergaderingen, alle congressen. Ik kan u zeggen als we aan de bar 
stonden wist ik precies welke VVD’er een portemonnee bij had en welke niet. Dan kregen we de 
overgang natuurlijk en we sprongen in het diepe. De sprong in het avontuur samen met Arwen en 
Rogier. Ik met meer dan 4100 stemmen achter mijn naam naar een nieuwe politieke partij. En ere wie 
ere toekomt. Arwen heeft de kar 8 jaar getrokken ook nu met deze verkiezingen. Hij heeft van de VLP 
een hele vertrouwde een zeer gestructureerde partij gemaakt en alle lof voor Arwen, maar natuurlijk 
ook alles wat de VLP is,  de huidige gemeenteraadsleden en het bestuur. Voorzitter, ik moet toch nog 
iets zeggen over die laatste 7 jaren want natuurlijk zijn we met de VLP van niets naar 5 en van 5 naar 
6 gegaan, maar het waren ook moeilijke jaren. En ik moet een dank uitbrengen aan mijn twee 
gabbers, want zo wil ik ze noemen. Twee gabbers waarop het Roosendaalse motto 100% van 
toepassing is “ak oe nie hed”. Want die 7 jaar lang hebben die twee mannen, mijn grote twee vrienden 
Olaf en Martijn mij gesteund in lief en leed, door dik en dun. Ze stonden altijd voor mij klaar. En in het 
bijzonder Martijn die in de 7 jaar dat ik heb gekend heb, ik heb hem meegenomen naar de politiek hij 
is fractie-ondersteuner geworden, fractie-assistent, burgerraadslid en nu mag ik heb feliciteren want 
het is ook voor de mij de laatste avond, dat hij gemeenteraadslid is geworden. En ik ben dan zeer 
verheugd dat ik mijn zetel aan hem over kan dragen, temeer omdat ik hem ook meegemaakt heb met 
de vele pilsjes die we gedronken hebben en ja dat liep wel eens uit de hand, voorzitter. Want ik heb 
tegen mijn vrouw gezegd ik zal nooit het beste gemeenteraadslid worden van allemaal, maar wel het 
raadslid dat het laatste thuis zou zijn. En Martijn is zeven jaar lang iedere ochtend en vooral de laatste 
drie jaar om zes uur opgestaan met het fietsje naar Essen met de trein naar Antwerpen, Antwerpen 
met een oude fiets de ene dag waren de banden kapot, de andere keer zakte hij er doorheen, maar 
probeerde op de universiteit te komen. Hij wilde zelf daar geen ruchtbaarheid aan geven en daarom 
onderstreep ik het. Hij heeft een studie van biochemie, biotechnologie waarvoor vier jaar staat  met 
cum laude afgerond. Dat wilde ik even gezegd hebben. Voorzitter, onwillekeurig en ik ga afronden 
want ik ben al veel te lang natuurlijk dat u dat zegt. Maar u heeft nog niets gezegd. Mijn gedachten 
gaan onherroepelijk terug naar afgelopen woensdag, een prachtig resultaat. Maar het begon al heel 
mooi want ik werd door de voorzitster van de VLP benoemd tot erelid. Maar nog mooier was voorzitter 
dat mijn duo-lijsttrekker me bij de arm nam en die zei John ik heb iets voor jou. Ik heb iets heel 
speciaals. Ik zei nou zeg het maar. Hij zei we gaan samen en ik regel alles, nou beter kan het 
natuurlijk niet, regel ik dat wij naar de start gaan op de Ronde van Italië. En als u weet dat de start op 
4 mei is in Jeruzalem en twee aankomsten zijn in Tel Aviv en in Eilat dan kan ik u zeggen en natuurlijk 
heb ik die uitnodiging met drie handen omarmd. Kan ik u zeggen dat dit, deze geste, twee liefdes van 
mij bij elkaar brengen. Dat is eerst de liefde voor de wielersport en de tweede de liefde voor het land 
Israël, waar het overgrote deel van de bevolking niets liever wil dan vrede. En waar Palestijnen niets 
liever willen dan gaan werken bij de Israëliërs om een menswaardig bestaan te krijgen. Maar u weet 
het alleen van hogerhand wordt dat anders geregeld en de stem van het volk wordt niet gehoord. En 
daarom laten we hopen dat Roosendaal de 4762 stemmen van de VLP wel zullen horen. En tot slot, 
voorzitter wil ik eindigen met de legendarische woorden ja hij heette ook John maar voor de rest heb ik 
er geen verbinding mee met John F. Kennedy zei ich bin ein Berliner. En ik ben een Kaaiman, een 
rasechte Kaaiman een geboren en getogen Roosendaler en ik wens alle gekozenen en alle mensen 
die gaan besturen en nogmaals bedankt aan u allen, aan de griffie, aan de burgemeesters waar ik 
mee mocht dienen, alle gemeenteraadsleden ik wens u heel veel laten we even het goed zeggen, 
heel veel kennis dat ik mag zeggen pas goed op mijn stadje. Het gaat u allen goed. Dank u wel. 
<Vanuit de zaal klinkt applaus.>  
 
 
De VOORZITTER: Dank u wel.  
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6. Sluiting  
De VOORZITTER:  Dan zijn wij aan het laatste punt toe en dat is een vrij eenvoudige, dat is de sluiting 
van deze raadsvergadering. En hier de deur rechts is iets van een pantry daar bent u nog genodigd 
om even wat na te praten met elkaar. De vergadering is gesloten.  
 
<Vanuit de zaal klinkt applaus.>  
 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.15 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 8 mei 

2018 

De griffier,                                                         De voorzitter,  


