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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING WOENSDAG 28 MEI 2014 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vragenhalfuur 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
12 maart, 26 maart, 27 maart en 23 april 2014 
     
4. Ingekomen stukken en mededelingen  
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 
5. A-CATEGORIE  
a. Voorstel 20 Aankoop woning Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal 
b. Voorstel 21 Wijziging Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal 
                         (SOVOR) 
c. Voorstel 22 2

e
 wijziging legesverordening 2014 

d. Voorstel 23 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2013 
e. Voorstel 24 Vaststelling verordening starterslening 
f. Voorstel 25 Benoeming vertegenwoordigers in verbonden partijen 
6. Voorstel 26 Begrotingsindeling 2015-2018 en vernieuwde P&C-cyclus 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 27 Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 Belastingsamenwerking West- 
                          Brabant 
 
7. C-CATEGORIE 
a. R140-2014 Evaluatie jaarschijf Leefbare wijken en dorpen 2013 
 
8. Sluiting 

 

Aanwezig: 

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

Griffier: mevrouw E.M.J. van Straaten-Noyons; 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, H.J. Polderman en  

C.A. Lok, wethouders. 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), M.C.J. Frijters 
(VVD), 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), , R. Breedveld (CDA), 
R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse 
Lijst), H. Fronczek (Roosendaalse Lijst), 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), J.M.M. 
Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen 
(VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. 
Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), M.F.C. Vermeulen 
(D66), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 
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Afwezig: P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten) en A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten) 
 
 
1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Dames en heren, als u zou willen plaatsnemen dan is de raadsvergadering geopend. 

Nou, kan iets krachtiger (de voorzitter hamert opnieuw). Ik meld afwezig de heren Schijvenaars en 

Beesems. En de heer Van Poppel heeft aangegeven wat later te komen.  

 

De VOORZITTER: Dames en heren, voordat wij met onze reguliere vergadering beginnen vraag ik even 

uw aandacht voor een kort intermezzo en dat richt ik Paul, Paul Klaver. Ja, misschien kom je even nog, in 

de raadsvergadering nog even front voor ons staan. Hij zoemt wat maar ik zal…. 

Beste Paul, toen jij op 26 maart jl. afscheid nam als raadslid heb ik aangegeven dat ik er nog op zou 

terugkomen. En dat wil ik vanavond doen. Juist in de omgeving waarin jij 12 jaar actief bent geweest, 

namelijk hier in deze omgeving de gemeenteraad van Roosendaal. Toen jij afscheid nam als raadslid heb 

je nogmaals de wens uitgesproken om iets te doen met de televisietoren in Roosendaal. Zoals je hebt 

kunnen vernemen heeft inmiddels ook overleg plaatsgevonden met de eigenaren van deze toren en is er 

draagvlak om jou idee verder te gaan uitwerken, waarbij het uitgangspunt is om met deze toren ook 

daadwerkelijk iets te gaan doen. Het beeldmerk van de roos op de toren maakt daarbij onderdeel uit van 

de totaalvisie hoe we van deze toren ook een echte stadsbaken, gemeentebaken kunnen gaan maken. 

Overigens is een dergelijk idee kenmerkend voor de wijze waarop jij jou lidmaatschap van de raad hebt 

ingevuld, altijd op zoek naar uitdagingen, grenzen durven te verleggen, met als uitgangspunten verbinden 

en samenwerken. Niet alleen als raadslid maar ook daarbuiten. Zo was je één van de grondleggers van 

de Ravelijnlezing, deze is inmiddels een begrip geworden in de regio, hetgeen we vorige week donderdag 

wederom hebben mogen ervaren. Complementair aan de Ravelijnlezing hebben we vorige week 

woensdag in Roosendaal ook de eerste Mariadal Meeting georganiseerd. Beide evenementen kunnen en 

zullen elkaar in de toekomst alleen maar versterken en geven uiting aan de samenwerking in de 

netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom. Voor jouw werk als raadslid heb ik op 26 maart jl. namens het 

gemeentebestuur en namens de collega’s in de raad mijn grote waardering uitgesproken en heb ik je een 

fraai schilderij mogen aanbieden van onze plaatselijke kunstenaar Frank Roks, maar die avond toen was 

niet compleet. Ik moest even wachten op de eerstvolgende raadsvergadering en die is nu. En het is mij, 

Paul, daarom een groot genoegen om jou te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft 

behaagd jou te benoemen tot lid in Orde van Oranje-Nassau.  (Applaus vanuit de zaal). 

 

De VOORZITTER: En dames en heren voordat de foto’s worden genomen en ik de vergadering een 

poosje schors om Paul en zijn familie, twee zoons erbij Jeroen en Lars, te kunnen feliciteren gaan we 

eerst… en de gast van de burgemeester Marloes van Wezel die is daar intussen zeer in bekwaamd, gaan 

wij Paul toezingen. En dat is een liedje dat u allemaal kent: “lang zal ie leven”. En nou gaan jullie naar 

Marloes luisteren en die telt tot drie en dan gaan we hard zingen voor deze kanjer en dan Marloes zal het 

allemaal weer ordentelijk tot een eind brengen. Marloes ga je gang.  

 

Mevrouw VAN WEZEL: Drie, twee, één… 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor enkele minuten. 

 

De VOORZITTER heft de schorsing op. 

 

De VOORZITTER: Goed, dames en heren, wij hervatten de vergadering. En dan zijn wij toe aan het 

vragenhalfuur. Er is één vraag binnengekomen van de fractie van de Partij van de Arbeid inzake stand 

van zaken hart voor de binnenstad Roosendaal. Het woord is aan wethouder Lok. 

 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik begin bij de vragen. Vanwege het feit dat komende zondag 1 juni 

de opdracht van de interim organisatie van het project binnenstad a raison van 100.000 euro afloopt 

zouden wij als PvdA graag horen wat de bijdrage is die de gemeente hierin heeft geïnvesteerd en wat 

daar tot nu toe mee bereikt is. De 100.000 euro waarover wordt gesproken is beschikbaar gesteld door de 

gemeente ten behoeve van die interim organisatie, waarbij natuurlijk het principe gold zo klein als kan en 

zo groot als nodig. Er is geen financiële bijdrage van de marktpartijen geleverd, dit was ook niet de 

insteek. Vraag 2, hoe ziet het voortgangsproject van het binnenstadsproject er na 1 juni, waaronder de 
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planning van onder andere bespreking van eindrapport van Riek Bakker met de gemeenteraad, het 

mandateren van een wethouder met de specifieke taken en bevoegdheden door de gemeenteraad, een 

overleg over de financiële uitwerking en toelichting over de besluitvorming en samenwerking met de 

partners in een bijeenkomst zoals genoemd onder meer op pagina 77 in het eindrapport. Het verdere 

proces na 1 juni zal worden afgestemd met de Binnenstadscommissie. Op 3 juni, op 3 juni aanstaande is 

een afspraak belegd met die Binnenstadscommissie, daarnaast wordt natuurlijk vanzelfsprekend ruimte 

gemaakt voor u raad om het rapport van mevrouw Bakker te beschouwen. Het college spreekt overigens 

toevallig op 3 juni ook met mevrouw Bakker over de verdere stappen en de raad zal van de bijbehorende 

collegebesluiten nog in juni op de hoogte worden gebracht. Het college en ik begrijpen absoluut de 

urgentie, maar ik wil wel eerst goed in positie komen en met een gedragen zorgvuldig proces de besluiten 

voorbereiden. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even naar de heer Yap, voor dit moment voldoende? 

 

De heer YAP: Nou, voorzitter, ik zou graag gelet op de beantwoording dit onderwerp toch willen 

agenderen in de komende raadscyclus, waarbij we dan als gemeenteraad, denk ik, dan maar zelf onze rol 

moeten oppakken om het advies zoals vormgegeven door mevrouw Bakker om te zetten in een concrete 

opdracht aan het college. 

 

De VOORZITTER: Ja, dat, dat zien wij tegemoet hoe u dat richting Commissie en zo begeleidt/geleidt. 

Oké, dan is dit het vragenhalfuur. 

 
2. Vaststellen Raadsagenda  
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. U kunt 
hiermee akkoord gaan? Dat is het geval. Dan gaan wij dat vanavond zo doen. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
12 maart, 26 maart, 27 maart en 23 april 2014  
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van u raad van 12 
maart, 26 maart, 27 maart en 23 april 2014. Bij het voorzitterschap en de griffie zijn geen 
amenderingen op die verslagen binnengekomen. Als dat zo is kunt u dan met de verslagen 
instemmen zoals het is genotuleerd? Dat is het geval. Dan zijn deze vier besluitenlijsten vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Lijst van de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, ingekomen stukken en mededelingen. Er is gevoegd een lijst van 
aan u raad geadresseerde brieven met een voorstel tot afdoening van die ingekomen stukken. U kunt 
instemmen met de wijze van afdoening zoals voorgesteld? Dat kunt u? Dan gaan wij dat zo doen.  
  

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 5 de zogeheten hamerstukken. Ik loop bij ieder punt nog wel even 

nog na of er een stemverklaring gewenst is. 

 

a. Voorstel 20 Aankoop woning Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal 

De VOORZITTER: Aankoop woning Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Aldus besloten. 

 

b. Voorstel 21 Wijziging Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) 

De VOORZITTER: 5.b wijziging Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal 

(SOVOR). Behoefte aan een stemverklaring? Eén uwer? Niet het geval? Aldus besloten. 

 

c. Voorstel 22 2e wijziging legesverordening 2014 

De VOORZITTER: 5.c, 2
e
 wijziging legesverordening 2014. Stemverklaring? Niemand? Aldus besloten. 

 

d. Voorstel 23 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2013 

De VOORZITTER: 5.d, verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2013. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring? Niemand? Conform besloten.  
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e. Voorstel 24 Vaststelling verordening starterslening 

De VOORZITTER: e, vaststellen verordening starterslening. Daarover nog het woord van één uwer? Nee. 

Conform besloten. 

 

f. Voorstel 25 benoeming vertegenwoordigers in verbonden partijen 

De VOORZITTER: 5.f, benoeming vertegenwoordigers in verbonden partijen. Daarover nog één uwer 

behoefte, daar iets over te zeggen? Niet het geval. Aldus.  

 

g. Voorstel 26 Begrotingsindeling 2015-2018 en vernieuwde P&C-cyclus 

De VOORZITTER: 5.g, abusievelijk staat er 5.e, maar lees dat als “g” van Gerrit. De begrotingsindeling 

2015-2018 en de vernieuwde P&C-cyclus, planning en control staan die letters voor. Eén uwer behoefte 

aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Conform besloten.  

 

6. B-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6. 

 

a. Voorstel 27 Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 Belastingsamenwerking West- 

                          Brabant 

De VOORZITTER: 6.a, dat handelt over de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 

Belastingsamenwerking West-Brabant. In commissieverband is geïnventariseerd dat de fractie van het 

CDA dit als een B, bespreekstuk wilde agenderen ter mogelijke indiening van een amendement. En zoals 

we dat hebben afgesproken is dan ook diegene in eerste termijn aan zet om het woord te voeren. Ik kijk 

naar de heer Van Ginderen. Ik nodig u graag uit. 

 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Inderdaad hebben wij in de Commissie Bestuur 

gesproken en dan met name over de risico’s die er naar ons idee liggen op het terrein van de 

functionaliteit van de belastingapplicatie zelve. We hebben daarbij ook aangekondigd dat we met een 

amendement zouden komen, nou hebben we ook gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak in de 

raad. Hebben we ook kunnen vinden. Het amendement dat treft u ook allemaal aan op, op uw bureau en 

ik dien het bij deze in. Besluit: Het beslispunt te vervangen door: In te stemmen met de begroting 2015 en 

de meerjarenbegroting 2015-2018 maar hierbij als zienswijze mee te geven, dat de gemeenteraad van 

Roosendaal heeft geconstateerd dat de risico’s met betrekking tot de functionaliteit van de 

belastingapplicatie nog steeds aanwezig zijn en zelfs van dien aard zijn dat extra ICT-ondersteuning 

zowel financieel als personeel nadrukkelijk wordt voorzien. Het is onzeker in hoeverre de risico’s inzake 

de belastingapplicatie met de bestaande middelen kunnen worden opgelost. Een efficiënte en effectieve 

inning van belastinggelden is de kerntaak van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Een goed 

werkende systeemapplicatie is meer dan logisch. De gemeenteraad spreekt haar zorgen uit over de ICT-

problematiek binnen de Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij gaat ervan uit dat de problematiek 

voortvarend wordt opgepakt binnen de vastgestelde kaders voor wat betreft kwaliteit van dienstverlening 

en binnen de financiële kaders. En gaat over tot de orde van de vergadering. En ik dien het amendement 

mede in namens de VVD, de PvdA, de VLP, GroenLinks en de SP. Ik dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Dan is de eerste termijn de reactie van de zijde 

van het college, wethouder Theunis.  

 

De heer THEUNIS: Bedankt, voorzitter. We hebben in de Commissie inderdaad zoals de heer Van 

Ginderen zegt van gedachte gewisseld over met name de ICT-problematiek binnen de 

Belastingsamenwerking. Uiteraard mag u verwachten van een lid van het college als die deel uitmaakt 

van het Algemeen Bestuur dat die daar scherp op toeziet op een oplossing van de problematiek. Het is 

echter het recht van u raad, laat ik dit zeggen ik sta er ook positief tegenover wanneer u raad dat in ieder 

geval ook constateert en daar nog een scherpe zienswijze op toelegt. Hetgeen voor mij betekent een 

aansporing maar zeker ook een steuntje in de rug, zo voel ik dat ook in mijn handelen in, binnen het 

Algemeen Bestuur. Wat dat betreft sta ik ook positief tegenover het amendement. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Een tweede termijn heeft u raad daar, wie heeft daaraan 

behoefte? Ik inventariseer even buiten de heer Van Ginderen. Ik noteer even, ik ja ik heb u gezien 

meneer Van den Beemt. Ik zou bijna zeggen ik zwaai terug, maar dat is buiten de orde. Maar ik nodig u 

van harte uit om naar het katheder te komen voor u tweede termijn. Buiten… niemand … schrijdt u vooral 

door…niemand anders hè? Nee, oké. Ja, ik zag het, ik zag het. Ja. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft al geruime tijd aandacht voor dit 

onderwerp en diezelfde geruime tijd steunt VVD die aandacht ook. Op zich is dat natuurlijk niet een heel 

erg geweldig goed teken, het feit dat je al meerdere jaren achter elkaar steeds op dit soort zaken toch 

moet gaan wijzen. De zienswijze had van ons dan ook nog wel wat scherper gekund maar voor dit 

moment is de voorliggende tekst wat ons betreft nodig en voldoende. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk nog even naar de heer Van Ginderen of zegt u van… Ja u heeft 

nog een kleine toevoeging? Ga uw gang. 

 

De heer VAN GINDEREN: Hele kleine toevoeging en dat is dan ook richting de portefeuillehouder. 

Natuurlijk zijn we heel content kijkend naar de richting van de Commissie Bestuur en hetgeen daar is 

besproken dat de portefeuillehouder dit zo oppakt. Ik denk dat daarmee ook een klein stapje is gezet 

richting loep die ook wordt gelegd op de gemeenschappelijke regelingen, want dit is nu 

Belastingsamenwerking West-Brabant maar er komen de komende periode nog wel meer begrotingen ter 

tafel en dan zal er ook wat extra aandacht zijn. Ook wat extra aansporing richting college om daar scherp 

op toe te zien en om ook zeg maar onze plaats als Roosendaalse in die Algemeen Besturen goed neer te 

zetten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Niemand anders meer in de tweede termijn? 

Niemand over het hoofd gezien? Dat is niet het geval. Wethouder ziet ook af van zijn tweede termijn, want 

er zijn immers geen vragen aan hem gesteld. U kent de opvatting van het college met betrekking tot het 

amendement. Ik stel voor dat wij over kunnen gaan tot stem….Ik geef het amendement toch maar, ik 

veronderstel dat het er ééntje zal blijven vanavond, maar je weet maar nooit. Ik geef het toch maar even 

een nummer, nummer 1 “Zienswijze begroting Belastingsamenwerking West-Brabant BWB”. Eén uwer 

nog een stemverklaring op het amendement? Niemand dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit 

amendement? Daarvoor hebben gestemd de fracties van, ja ik geloof u allen hè. Dan is dat bij unanimiteit 

aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het aldus geamendeerde moedervoorstel. Op dat moedervoorstel 

nog behoefte tot het geven van een stemverklaring? Niemand dan gaan wij over het geamendeerde 

moedervoorstel stemmen. Wie is voor dat voorstel? En daarvoor heeft u ook, ik veronderstel met z’n allen 

gestemd. U zegt er allemaal ja tegen? Ja. Aldus aanvaard. 

 

 
7. C-CATEGORIE 
a. R140-2014 Evaluatie jaarschijf Leefbare wijken en dorpen 2013 

De VOORZITTER: Agendapunt 7, dat handelt over de evaluatie jaarschijf Leefbare wijken en dorpen 

2013. De fractie van de VVD heeft dit geagendeerd om bij gelegenheid daarvan de mogelijkheid te 

hebben om een motie in te dienen. Dus ik stel ook voor dat we naar de VVD-fractie gaan. De heer 

Matthijssen, ga uw gang. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit amendement of deze motie is mede tot 

stand gekomen met de Roosendaalse Lijst, CDA, D66 en GroenLinks en die zijn van mening dat de 

gemeenteraad vanuit zijn kaderstellende rol op het thema de leefbaarheid in wijken en dorpen betrokken 

wil worden. Ten eerste bij het formuleren van de richting voor de komende jaren en over het maken van 

procesafspraken in de komende bestuursperiode. En dan wil ik nu het besluit voorlezen, voorzitter.  

 

Besluit: 
1. Een werkgroep adhoc in te stellen bestaande uit maximaal één vertegenwoordiger per fractie. 
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2. Het college de opdracht te geven om, in nauwe samenspraak met partners in wijken en 

dorpen, voor 1 oktober 2014 een startnotitie aan de raad aan te bieden met daarin onder 

andere opgenomen:  

- De doelen en de maatschappelijke effecten die binnen dit hoofdthema worden nagestreefd. 

- De kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Deze kunnen vervolgens in het proces als 

evaluatiecriteria benut worden. 

- Het afwegingskader dat gebruikt zal worden voor de actualisering van het 

voorzieningenniveau in wijken en dorpen. Dit om transparant te kunnen te herleiden welke 

voorzieningen tot de basisvoorzieningen gerekend kunnen worden in een wijk en dorp. 

- De benodigde financiële en andere middelen die maximaal aan dit thema besteed kunnen 

worden. Ook dienen inzichtelijk gemaakt te worden welke kosten en opbrengsten hierbij te 

verwachten zijn.  

3. De werkgroep de opdracht te geven om als procesbegeleider hierin op te treden en er voor te 

zorgen dat: 

- De gemeenteraad zo spoedig mogelijk de kaders voor het onderwerp leefbaarheid in wijken 

en dorpen vast kan stellen. 

- De gemeenteraad geïnformeerd wordt over de voortgang en actualisatie van de vastgestelde 

speerpunten. 

- En de gemeenteraad het proces kan blijven evalueren en zo nodig bij kan stellen aan de hand 

van evaluatiecriteria afgeleid van indicatoren die geformuleerd zijn op grond van te bereiken 

doelen/maatschappelijke effecten. 

En gaat over tot de orde van de vergadering. Namens de VVD, Roosendaalse Lijst, CDA, D66 en 

GroenLinks, daarbij aangetekend dat ook de Nieuwe Democraten hier positief tegenover stonden 

Maar omdat ze niet aanwezig zijn ze niet mede in kunnen dienen. Dank u wel, voorzitter. 

 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Matthijssen. Ik kijk even naar de wethouder, wethouder Schenk 

voor een reactie op de motie. Ga uw gang. 

 

Mevrouw SCHENK: Er zijn geen vragen aan mij gesteld, maar ik kan wel een korte toelichting of een 

reactie geven op de motie die zojuist is ingediend. Ik kan me prima vinden in het besluit wat wordt 

voorgelegd in deze motie en ik ga gewoon met deze opdracht voortvarend en met samenwerking met de 

werkgroep aan de slag. Dus ik kan hem zo overnemen.  

 

De VOORZITTER: Dank u, dank u wel, wethouder Schenk. Nou de motie, ik nummer hem maar even ook 

1, dat had ik eerder moeten zeggen en we noemen hem “Kaderstellen op het onderwerp leefbaarheid in 

wijken en dorpen”. Is er nog behoefte aan een tweede, aan een tweede termijn. Ik noteer wie dat, wie dat, 

wie dat willen. Ja, ik heb genoteerd een viertal leden van u raad. Ik begin bij de heer Goossens van de 

Roosendaalse Lijst. 

 

De heer GOOSSENS: Voorzitter, de Roosendaalse Lijst vindt een actieve aanpak voor behoud en 

verbeteren van de leefbaarheid van de wijken en dorpen belangrijk. Met het wijkgericht werken is 

voorgaande jaren een belangrijke stap voorwaarts gezet. Maar aangezien de maatschappij voortdurend 

verandert is het noodzakelijk stappen te blijven zetten. Elke wijk en dorp heeft zijn eigen dynamiek, 

wensen, problematiek en vooral ook eigen kracht. Wat in de ene wijk of dorp mede door eigen kracht een 

basisvoorziening is kan bij een ander niet noodzakelijk of niet mogelijk zijn. Wel dient er een goed 

evenwicht te zijn tussen de wijken en dorpen, ieder op zijn eigen schaal en bij ieder moeten specifieke 

basisvoorzieningen goed in beeld zijn. Met deze basisvoorzieningen kan het verbindend vermogen van 

en tussen de bewoners effectief worden gestimuleerd. De uit te zetten beleids- en financiële kaders 

kunnen dan op ieders basisvoorzieningen worden afgestemd. Maatwerk per wijk of dorp dus. In 2011 zijn 

door een brede groep partners in de wijken of dorpen zoals bewonersplatforms, sleutelfiguren en 

voorzitters uit het wijk en dorp, scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorgaanbieders en weer de wijk- 
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en dorpsperspectieven opgesteld. Daarin staat een doorkijk tot 2018. Deze perspectieven leiden tot een 

jaarlijks actieplan wat ter vaststelling naar de gemeenteraad gaat. De gemeenteraad heeft echter 

behoefte naast een jaarlijks actieplan aan een punt verder op de horizon om goede kaders te kunnen 

stellen. En daarin kan het perspectief tot 2018 een overzienbare en beïnvloedbare tijdspanne zijn. Met 

deze motie wordt maatwerk voor leefbaarheid in wijken en dorpen nog interactiever aangepakt. De 

Roosendaalse Lijst als diepgewortelde partij in de wijken en dorpen ziet graag deze verbindingsslag 

tussen de raad, de verschillende portefeuilles en programma’s en partners in de wijken en dorpen verder 

verstrekt. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Ik ga naar de heer Yap van de… U had nog een 

vraag aan de heer Goossens? Ja, dat is een interruptie van de heer Yap en die kunt u dan ook weer 

beantwoorden vanaf het katheder. Meneer Yap. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter. Ja, ik begrijp dat het debat wellicht niet zinvol is gelet op de woorden van de 

wethouder, maar Roosendaalse Lijst geeft enerzijds aan bewust te zijn van de eigen kracht en roemt dat 

ook vanuit bewoners, wijken en dorpen. En is het dan niet overbodig om als raad nu vooraf kaders, 

regels, normen te gaan vaststellen terwijl we zo, zoveel hebben al de afgelopen jaren aan de flexibiliteit 

van de perspectieven en de inbreng van de bewoners zelf, dus, dus ja ik zie nog niet echt de 

toegevoegde waarde van het feit dat we dan als raad een bepaald afwegingskader gaan opstellen. Wat 

vindt u daarvan?  

 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

 

De heer GOOSSENS: Om een praktisch voorbeeld te geven de peuterspeelzalen. In het ene dorp is dat 

een basisvoorziening en in een ander dorp of wijk wellicht niet, terwijl de raad wordt toch geconfronteerd 

met allerlei ontwikkelingen daarin, die eigenlijk slecht beïnvloedbaar zijn door de raad. Zeker zonder het 

lange toekomstperspectief wat er niet is. Dus met deze basisvoorzieningen duidelijk in beeld te brengen 

zien we daar dus wel mogelijkheden voor. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap, nog één. Nog eentje, ja. 

 

De heer YAP: Voorzitter, dat begrijp ik. Nog een vraag, maar wat verandert het dan als we dat nu als raad 

vaststellen, want nu krijgen toch ook vaak de signalen uit de wijken en dorpen als er iets dreigt om te 

vallen of dat we, dat bewoners aangeven let op politiek dit is belangrijk. Dan reageren we toch en dan zijn 

we ons ook van bewust welke voorzieningen eventueel belangrijk zijn in die wijken en dorpen. 

 

De VOORZITTER: De heer GOOSSENS. 

 

De heer GOOSSENS: Het is toch zaak, het, het, het overall plaatje per wijk of dorp in de, in, in, in goed op 

het netvlies te hebben en zeker ook op de eigen schaal die elke wijk of dorp heeft, want niet overal past 

hele grote multifunctionele voorzieningen dus wat dat betreft is, is, is dat wel nodig om, om, om dat te 

hebben. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap. Ja, u stond bij mij op de lijst als nummer 2, dus. O, u legt het ene papier 

weg en pakt het, pakt uw iPad? Nee, o. 

 

De heer Yap: Ja, voorzitter, dank u wel. We willen toch als PvdA-fractie toch nog onze kanttekeningen 

meegeven bij deze motie. Op zich snappen we de intentie van de motie en net ook de woorden van de 

wethouder. Blijft er eigenlijk nog weinig ruimte over tot debat om wellicht partijen in die zin nog op andere 

gedachten te brengen en het feit dat er ook met de ondertekenaars er al een meerderheid voorligt, maar 

goed. De heer Goossens noemde het eigenlijk ook al in 2010, 2011 is al aan de slag gegaan met die 
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wijken en dorpen perspectieven op te stellen juist met volledige inspraak van bewoners, organisaties, 

sleutelfiguren in die wijken en dorpen om dat perspectief te schetsen tot 2018. We hebben gezien dat 

jaarlijks ook bijsturen in de jaarplannen, jaarlijks ook ingaan op wat goed en fout gaat in die wijk. Maar wat 

ik met name in dit dossier zo goed vind is dat en dat gaf het college ook aan in het bestuursakkoord of de 

nieuw te vormen, nieuwe coalitie, dat juist in de afgelopen jaren die burgerparticipatie is toegenomen en 

dat daar juist meer ruimte voor wordt gegeven. En dat dus wij als raad daar wellicht iets minder over 

moeten zeggen, omdat we het juist willen zien vanuit de wijken en dorpen. Goed voorbeeld, Nispen, 

Heerlijckheijd Nispen. Nou ja, een prachtig plan hebben we ook als raad in januari gewaardeerd. En ja 

daarom vanuit de PvdA onze bedenkingen als we het afwegingskader helemaal zo gaan vaststellen zoals 

verwoord in die motie. Ik denk en eendachtig ook met de woorden van wethouder Jongmans in januari 

nog toen eigenlijk een zelfde soort motie van de Nieuwe Democraten op tafel lag, dat dit onderwerp niet 

zo goed te vatten is in hele concrete doelstellingen, hele concrete effecten omdat dat juist te maken heeft 

met die leefbare wijken en dorpen en de flexibiliteit in die wijken en dorpen. En de vraag is ook, wellicht 

kan de VVD daar in tweede termijn als indiener van de motie ook nog op ingaan, wat valt hier nou onder, 

want eigenlijk raakt het alles. We hebben de AWBZ besproken, zorg in de buurt is daar het credo met die 

decentralisaties, het groen en grijs raakt ook de wijken en dorpen, veiligheid, kortom wat valt hier precies 

allemaal onder.  

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Uit het betoog van de Partij van de Arbeid lijkt het 

een beetje alsof een krachtige raad en krachtige burgers, het één ten koste moet gaan van het ander, dat 

proef ik een beetje uit uw woorden. U spreekt over de participatie die sterker moet en dan legt u een 

relatie met een gemeenteraad die zelf wat meer sturing wil gaan geven. Maar is het nou juist niet zo als 

de raad zelf acteert en niet alles overlaat aan het college en daar alleen maar op kan reageren. Als de 

raad zelf acteert dat dan een mogelijkheid er moet zijn om juist daarmee de stem van de inwoner van 

Roosendaal te versterken. En is het nou niet juist mooi dat u zelf of uw fractiegenoot ook de gelegenheid 

krijgt om daar een steentje aan bij te dragen.  

 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

 

De heer YAP: Voorzitter, daar ben ik het volledig mee eens. Maar nogmaals dat zie ik niet terug in als we 

dit gaan besluiten als gemeenteraad. Die inspraak en de contacten met onze bewoners, ja kunnen we 

voldoende benutten om hier als raad iets op de agenda te zetten. We hebben net een kort uitstapje in het 

vragenhalfuur gemaakt naar de binnenstad. Ook zo’n project waar je als raad interactief wil kaderstellen 

zoals dat zo mooi heet. Nou, die rol hebben we ook keurig opgepakt, maar nogmaals ik heb aangegeven 

ten aanzien van dit onderwerp dat dit juist net te complex is om op de wijze zoals in die motie is 

omschreven in die zin vooraf met een duidelijk afwegingskader te komen. Om een voorbeeld te geven, 

meneer Van den Beemt, stel we hebben een buurthuis in een wijk of dorp. We stellen dan nu vanuit die te 

vormen werkgroep een Commissie in die aan de slag gaat met het vaststellen van dat afwegingskader, 

de voorwaarden, de normen waarop een buurthuis eventueel van belang is als voorziening in een wijk of 

dorp, door middel, door middel door inspraak vanuit de bewoners. Stel dat buurthuis voldoet niet helemaal 

aan die voorwaarden die we dan vooraf als raad hebben vastgesteld. Ja, wat dan? En en gaan we die 

dan sluiten vanuit de gemeente, in die zin dat we de kraan qua financiën dichtdraaien, terwijl de bewoners 

zeggen van ja voor ons is het goed dat die juist open blijft. Dus dat maakt het voor ons zo lastig om dit 

onderwerp te nemen voor dat interactief kaderstellen. En volgens mij zijn andere onderwerpen die we ook 

eerder juist ook op initiatief van de VVD hebben behandeld, ik noem onder meer het onderwerp AWBZ, 

dat lijkt ons juist geschikter om, om te behandelen als gemeenteraad. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, kijk als ik kijk naar besluiten dan staat er iets over 

afwegingskader dat gebruikt zal worden voor actualisering van voorzieningenniveau in wijken en dorpen. 

In normale taal dat betekent dus dat de Commissie aan de gang gaat van nou op basis van wat voor een 

argumenten, wat voor een afwegingen, ga je op een gegeven moment zeggen dit is een belangrijke 

voorziening. En als die club zegt daarvoor moet je dan dus heel erg goed contact hebben met de 

bewoners van die wijk of dat dorp dan is dat toch fantastisch. Ik heb eigenlijk een beetje de indruk, u zegt, 

u gebruikt het woord lastig, u maakt het zelf een beetje een lastig onderwerp, op, op zich is het niet lastig, 

maar je kunt gewoon lekker mouwen opstropen en aan de gang en iets betekenen voor deze gemeente. 

Maar u maakt  het vanavond allemaal, ja een stuk ingewikkelder dan eigenlijk nodig is. Ontzettend 

jammer zeg. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, daar verschillen wij uiteraard van mening over. Ik meende dat deze motie 

uitermate lastig te begrijpen was, zeker voor onze inwoners want lees de tekst erop na. Ik denk dat we 

daar prima mee in het raadsledenbingo terecht komen qua termen. Nogmaals u heeft mijn 

kanttekeningen gehoord, wil nog helemaal niet zeggen of we de motie niet zullen steunen. Maar ik twijfel 

toch ernstig en ik hoor daar graag ook nog de wethouder in tweede termijn over, of dit onderwerp nou zo 

geschikt is om op deze manier vorm te geven. Nogmaals flexibiliteit vanuit de wijken en dorpen dat, dat 

werkt de laatste jaren prima. Laat die initiatieven vooral ook aan de wijken en dorpen over en als raad zijn 

we zeker in beeld, actief ook door constant de voeding te houden met onze samenleving. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga vervolgens naar de heer Van Gestel van de fractie van 

de VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor de indieners van de motie. Voorts valt ons 

een aantal zaken op, wij beginnen en wij pellen dat even af vooraan. De bestuursperiode, vorige 

bestuursperiode was er inderdaad een werkgroep interactieve kaderstelling, die was in het leven 

geroepen om te kijken welk proces nu het beste zou passen als we interactief willen kaderstellen. Dus 

niet zo zeer de AWBZ als interactieve kaderstelling maar wat is het proces wat we nodig hebben om een 

dossier aan te pakken. En Inderdaad de heer Matthijssen en mevrouw Koenraad hebben zich gestort op 

de AWBZ en ik denk naar tevredenheid, vandaar dat de motie dan ook hier ligt. Die notitie heeft de 

Commissie toen ook ontvangen maar er is nog niets mee gedaan voor de nieuwe raadsperiode. Dus hoe 

gaan we dat proces vormgeven is uit de vorige raad nog niet meegenomen als testament voor deze 

nieuwe gemeenteraad, maar u wilt al wel heel snel aan de slag. Misschien is learning by doing ook wel 

het beste, dus daar geef ik u wel het voordeel van de twijfel. Maar het proces wat duidelijk vast moet 

liggen, wat we willen en wensen, daar kom ik zo meteen nog op terug. Ja, in de overweging staat 2011 tot 

2018, ja wellicht en dat is misschien naar meneer Yap toe, wellicht  ziet zo’n Commissie al gelijk dat 

natuurlijk iets wat in 2011 is vastgesteld, is in 2015 al niet meer actueel kan zijn dat we toch wat meer 

dynamiek moeten gaan gebruiken. En daar zou zo’n Commissie heel goed in zijn om die inbreng van u te 

horen, hoe u daar denkt dat u ermee te gaan. Dan het besluit, bolletje 2,  beslispunt 2. Ja, kijk beslispunt 

1, u vraagt in de Commissie te stellen afijn, dat is duidelijk.  Bij beslispunt 2, vraagt u het college met een 

startnotitie te komen, daar kom ik terug op de vorm van het proces. U vraagt het college een startnotitie te 

maken. Ik neem aan dat de Commissie daar dan helemaal geen invloed op heeft, dus wij wachten af tot 

er informatie tot ons komt. Of schetst de Commissie dan toch nog voorwaarden aan het college waaraan 

die startnotitie moet voldoen. Kortom, hoe ziet dat proces eruit. En op nummer 3 de werkgroep de 

opdracht gegeven om als procesbegeleider hierin een rol te ontvangen, dan gaat het met name over het 

vaststellen van de kaders. Moet dat dan niet door een Commissievergadering gedaan worden in plaats 

van een Commissie adhoc? Is dat niet het politieke debat of is dat juist het contra? De gemeenteraad 

informeren over de voortgang. Moet de Commissie dan dus ook blijven bestaan naast een gewone 

Commissie die natuurlijk ook een voortgang kan monitoren of is het de voortgang tot het komen van een 

soort startnotitie of de kader, kadernota, kaderstelling. Dus dat zijn een aantal vragen gewoon praktisch 

van aard, want dat leefbare wijken en dorpen belangrijk zijn dat onderschrijven wij. We ontkennen dat ook 
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helemaal niet. Dus daar, voorzitter, heeft u aan ons al een medestander. De wijze waarop zullen we 

misschien wellicht van mening verschillen, maar dat zien we dan wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar de heer Missal van de fractie van de SP.  

 

De heer MISSAL: Dank u, voorzitter. Deze motie is een heel sympathiek plan. Ook de SP maakt zich 

zorgen over de leefbaarheid van wijken en dorpen. Immers er staat het één en ander onder druk, allerlei 

voorzieningen verdwijnen, of dreigen te verdwijnen en we hebben steeds meer overgelaten aan de 

commercie. We hebben er als terugtredende verarmde overheid onze handen vanaf getrokken en komen 

nu blijkbaar  tot een voortschrijdend inzicht. We willen het als het ware terugdraaien, maar de SP is er een 

beetje huiverig voor. Om nog meer plannen te maken en vergaderen in plaats van de dingen te doen die 

nodig zijn. Is dat wel zo efficiënt dit vergaderen? En hoe verhoudt zich de geplande Commissie tot de 

plannen die er al liggen? Hoe passen we dat in in bijvoorbeeld de WOP. Dat nemen wij even mee zegt de 

VVD. Dat is makkelijk gezegd, maar het moet nog blijken of dat wel lukt. En dan de vraag, welke 

voorzieningen vinden wij nodig en wat zijn de criteria voor het al dan niet handhaven? We vragen het ons 

af of de Commissie er wel uit komt en of er niet te veel verschil van mening er over zal zijn. Dan deze 

plannen gaan volgens ons, doen af aan de flexibiliteit. Hoe kunnen wij nog inspelen op onverwachte 

ontwikkelingen als we alles in regels vatten. En laatst but not least, hoe staat het met de inbreng van de 

betrokken burgers? Gaan we daarmee niet over hun hoofden heen beslissen? Gaan we niet voorbij aan 

de toenemende participatie die we van de burgers vragen? Kortom, we hebben zo onze twijfels zowel 

over de efficiëncy als over de effectiviteit van de nieuwe Commissie. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Missal. Voordat ik nog de VVD-fractie in de gelegenheid stel om 

ook in tweede termijn zich nog te voegen als dat gewenst is, kijk ik nog even naar andere fracties. Ben 

niemand vergeten? Dat is niet het geval. De heer Van den Beemt nog behoefte aan een tweede termijn? 

Of uh de heer Matthijssen. Ja, dat was een interruptie. Ja, de heer Matthijssen. Ja. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, interactie is wisselwerking tussen mensen, 

organisaties, dus tussen raad en college, raad en PvdA, maar ook tussen raad en bewoners van wijken, 

raad en bewoners van dorpen. Dus om nou te zeggen van joh we gaan, we gaan over mensen heen 

beslissen zoals de SP zegt of de raad gaat minder zeggen en de burgers meer of andersom is denk ik 

hier niet aan de orde, want het is juist, het gaat om die wisselwerkingen. Het gaat juist dat de raad naast 

de kaderstellende rol ook de volksvertegenwoordigende rol pak, pakt. En dat die gewoon die bewoners 

daarmee in gesprek gaan, daarmee die wisselwerking, die informatie en dan komt er een goed voorstel 

uit. Zo moeten we dat zien, denk ik. VLP heeft, ben blij met de steun van de intentie van de VLP en die 

hebben wat vragen over het proces en daar hebben ze eigenlijk volkomen gelijk in, want inderdaad er is 

vanuit de vorige periode, is dat nog niet goed vastgelegd. Je moet je afvragen of je een proces vast moet 

leggen vooraf wat dan altijd opgelegd moet worden. Misschien moet je een proces ook aan het 

onderwerp aan kunnen passen. Hier zijn een aantal zaken opgenomen waarin de indieners vinden waar 

het aan zou moeten voldoen, maar dat betekent niet dat het in beton gegoten is. Dus ik nodig eigenlijk de 

heer Van Gestel uit om mee te doen in de werkgroep om samen te kijken hoe we daar een goed proces 

van maken. En dan denk ik dat we er niet eens anders in hoeven te staan ondanks de vrees die u er dan 

over uitsprak. SP die heeft gezegd ja gaan we wel de dingen doen die nodig zijn. Ik denk dat juist dit 

proces naar voren kan brengen wat nu per wijk, per dorp nodig is en wat niet nodig is. Dus, ik denk, dat 

het juist heel nuttig is. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dat was de tweede termijn van de zijde van u raad. Dan is voor de 

tweede termijn van de zijde van het college het woord aan wethouder Schenk. 

 

Mevrouw SCHENK: Toen werd gesproken over het proces, welk proces moeten we gaan doorlopen. Zelf 

had ik in gedachten bij het woord werkgroep ad hoc, had ik zelf een link gelegd met de 
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voorbereidingsgroep die uit de vorige werkgroep interactieve kaderstelling is vormgegeven. Ik weet nog 

goed dat u, de heer Van Gestel, voorzitter was van de werkgroep interactieve kaderstelling, maar dat 

mevrouw Koenraad van GroenLinks het voortouw nam en toen daadwerkelijk de keuze werd gelegd op 

AWBZ. Ik kan me voorstellen dat in overleg met de griffie op dergelijke wijze weer soortgelijke groepen 

gevormd worden. In dit, in deze motie zie ik ook voldoende mogelijkheden om in samenwerking tot een 

startnotitie te komen, wordt aangegeven dat de werkgroep als procesbegeleider optreedt. Dus zodra, 

mocht de motie aangenomen worden, dan lijkt het mij heel verstandig om op korte termijn bij elkaar te 

komen omdat proces in ieder geval met elkaar door te spreken. Ik zie daar op zich geen, geen probleem 

zich voordoen tenminste in ieder geval een probleem die we wel op kunnen lossen. Wat mij verbaast over 

de reactie van de heer Missal van de SP, u geeft aan dat het is tijd dat we niet blijven, we moeten niet 

blijven vergaderen, het is jammer dat we nu weer een tijdje stilzitten en binnen blijven en dan weer een 

startnotitie op gaan leggen, maar ja ik lees nergens dat als er een college een opdracht krijgt dat daar 

geen bewoners bij betrokken worden. Ik neem aan dat als ik met een startnotitie aan de slag ga, dat ik 

daar ook gewoon bewoners bij ga betrekken. Tenminste zo sta ik erin. Het is niet mijn bedoeling om van 

binnen achter het bureau een startnotitie te verzinnen, het is juist de bedoeling, ik denk, dat dat ook de 

intentie van deze motie is om dat brede draagvlak aan de voorkant te krijgen en gezamenlijk die stip op 

de horizon te bepalen. En dan gezamenlijk, ja dan is dat ook met inwoners, dus niet vanuit, achter het 

bureau. Dan wil ik eigenlijk gelijk een link leggen met wat de heer Yap heeft aangegeven. Ja, is dat dan 

nodig, moeten we gezamenlijk die stip op de horizon bepalen. U gaf in een reactie op de heer Goossens 

aan dat we op dit moment als gemeente al heel goed reageren op wat er buiten zich afspeelt. Klopt, wij 

pakken heel veel zaken op, reactief ook veel maar bij de wijken en dorpen zijn er veel meer zaken die 

proactief aangepakt zouden kunnen worden. Er zijn nu veel mensen buiten die toch wel ideeën hebben 

van hoe we een volgende stap kunnen gaan maken in het omgaan met burgerparticipatie. Ik denk dat het 

goed is en zo staat het ook in de bestuursovereenkomst om de lijn inderdaad door te zetten die we 

hebben uitgezet, alleen we gaan weer een stapje verder. En ik denk dat het goed is om gezamenlijk dat 

met elkaar vast te leggen.  

 

De VOORZITTER: Interruptie van de heer Yap. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, een stapje verder zeker, maar nogmaals in 2011 die perspectieven die lopen 

tot 2018 er zijn sfeerbeelden per wijk en dorp opgesteld en we hebben nu onze wijkmanagers met die 

voelsprieten in de wijken en dorpen. Ik denk, nogmaals, dat dit weinig extra biedt aan wat we al doen. En 

die stip op de horizon staat al, daar hebben we niet alleen die perspectieven overigens, we hebben veel 

meer dossiers, stad van de menselijke maat om maar een voorbeeld te noemen. Wat denkt u nou, wat 

denkt u nou dat er uit komt uit zo’n startnotitie, is dat gewoon een verzameling van alle plannen, alle 

dossiers, alle beleidsstukken die we al hebben met daarbij nog extra de inspraak van de inwoners, want 

die inwoners volgens mij worden toch constant gehoord, inspraak is toch mogelijk. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

Mevrouw SCHENK: Ik denk juist dat deze startnotitie een duidelijke link kan leggen tussen portefeuilles 

die ook mijn collega’s die hier aan de zijkant zitten ook hebben. Die link, die verbinding die moeten we 

sowieso leggen, dat vinden wij als college belangrijk. Het is het geval dat mocht één van de 

portefeuillehouders met een bepaald dossier aan de, van start gaan dan is het belangrijk om die totale 

globale visie te zien van goh als we het over buurthuizen hebben, hoe past dat in het totale verhaal van 

waar mensen en wij met elkaar naartoe willen als het gaat om leefbare wijken en dorpen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ja. Denk het ook, dank u wel wethouder Schenk. Dan zijn wij door de 

termijnen heen en komen wij toe aan besluitvorming over deze motie. Wil één uwer daar nog een 

stemverklaring vooraf over afleggen? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze 
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motie? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de PvdA. Dat zie ik 

goed? Dat zie ik goed. Dan is de motie aanvaard.  

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde wens ik u als u een lang weekend weggaat gezellig 

weg en behouden weer terug en dan zien we elkaar bij een volgende gelegenheid. De 

raadsvergadering is gesloten. 
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 20.25 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 2 juli 2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 


