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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING WOENSDAG 29 JANUARI 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 
18 en 19 december 2013 
 
4. Lijst ingekomen stukken en mededelingen 
a. Lijst van ingekomen stukken 
b. Voorstel 1 Toelating als raadslid P.A.M.P. Beesems  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 2 Huisvesting Programma Onderwijs 2014 
b. Voorstel 3 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 
c. Voorstel 4 Zendmachtiging lokale omroep 2013-2018 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 5 Stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk Wouw Bulkstraat 
b. Voorstel 6 Roosendaal stad van de menselijke maat 
c. Voorstel 7 Visie decentralisatie AWBZ Goed voor Elkaar 
d. Voorstel 8 Leefbare wijken en dorpen, besteding middelen in 2014 
 
7. C-CATEGORIE 
a. RM 680-2013 Uitvoering actieplan duurzaamheidmaatregelen gemeentelijke gebouwen 
b. Eigenstandige motie Reparatie subsidieplafond volksfeesten 
c. Eigenstandige motie Integraal Kindcentrum Heerle 
d. Eigenstandige motie Bijdrage kindervakantiewerk 
 
8. Sluiting 

 
Aanwezig: 
Voorzitter: dhr.  J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevrouw E. van Straaten; 
De heren: C.W.M. Jongmans, A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, wethouders. 
De dames: C.S.L.J.M. Adriaansen-van Nispen (Roosendaalse Lijst), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam 
(Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), M.W. Lute (PeP) tot agendapunt 6.b., A.G.A. 
v.d. Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP) en M.B. Zijp (Nieuwe Democraten).  
De heren: M. Amhaouech (PvdA), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. 
Beesems (Nieuwe Democraten) (vanaf agendapunt 5), 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), S. Günes (CDA), J.M.M. Hertogh (VLP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), 
P.R. Klaver (PvdA) tot agendapunt 7.a., C.A. Lok (VVD),  E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), 
A.A.M. Mol (CDA), M.J. van Osch (GroenLinks), J.J.C. Musters (Roosendaalse Lijst), R. Niehot 
(Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 
Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en  M.S. 
Yap (PvdA) 
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Afwezig: G.A.H.M. Boons (VVD), E.M.B. Willemsen-Spierings (VVD), C.J. Gabriëls (Roosendaalse 
Lijst) 
 
1. Opening  

De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur de raadsvergadering is geopend. Dames, dames en 

heren, ik meld u dat vanavond afwezig is raadslid de heer Gabriëls en dat later zullen komen mevrouw 

Willemsen, de heer Boons en de heer Van Dorst. Vervolgens ziet u op uw tafeltje beschuit met muisjes 

blauw en wit en dat betekent dat er een jongetje is geboren. En dat jongetje heeft de mooie naam Zeyd, 

als ik het goed uitspreek, zoon van de trotse Monier en Latifa. En ik heb begrepen dat met vader, moeder, 

zoon en de andere kleine van jullie dat alles goed gaat. Van harte gefeliciteerd namens ons allen. 

Vervolgens hebben wij ontvangen een aantal gasten van de raad die ook op de bekende plaats in de 

raadzaal zitten. Ik heet van harte welkom in ons midden onze bijzondere gasten de heer Theo de Wit. 

Peter Maas, mevrouw Touria Benali-Agrandi, de heer Stijn van Looveren en mevrouw Samira Diba. Zeer 

welkom als onze bijzondere gasten op deze, op deze avond. Dan heb ik in de mededelingensfeer u 

verteld wat het voorzitterschap u moest vertellen. En dan zijn wij toe aan de vragen, het vragenhalfuur 

met als eerste de vragen van de Nieuwe Democraten inzake het Manifest van burgemeesters voor eigen 

wietteelt. Ik zal dat zelf beantwoorden, maar ik ben even aan het zoeken waar ik dat gestopt heb, moment 

hoor. Dat is mevrouw Zijp namens de fractie van de Nieuwe Democraten, twee vragen. Hoort Roosendaal 

bij deze 23 gemeenten, dat zijn de gemeenten die voornemens zijn dat Manifest te tekenen of de 9 

gemeenten die overwegen aan te sluiten, zo nee waarom niet. Het antwoord op de vraag 1 luidt: Nee. 

Roosendaal hoort niet bij deze 23 gemeenten en overweegt ook niet om zich hierbij aan te sluiten. Het 

antwoord op de tweede vraag zo nee waarom niet, luidt: Ik ben van mening dat gereguleerde wietteelt 

geen oplossing biedt voor het softdrugsprobleem in ons land. Uit onderzoek is gebleken dat van de in 

Nederland verhandelde hennep 70% in Nederland wordt geteeld, de zogeheten Nederwiet en 30% wordt 

geïmporteerd uit Noord-Afrika met name Marokko, Turkije en het Midden-Oosten, voornamelijk Libanon. 

Van de in Nederland geteelde hennep wordt naar schatting 80% geëxporteerd naar het buitenland. Gelet 

op het feit dat de meeste in Nederland geteelde hennep wordt uitgevoerd en dat er ook nog een 

aanzienlijk gedeelte van de in Nederland verhandelde hennep wordt ingevoerd ben ik van mening dat een 

landelijk stelsel van gereguleerde hennepteelt, los van het feit dat het in strijd is met internationale 

verdragen, niet zal bijdragen aan oplossing van het probleem. Ik sluit me derhalve aan bij de door het 

Kabinet uitgezette en door de Minister van Veiligheid en Justitie verwoorde koers. Daarnaast heeft deze 

problematiek praktisch gezien voor Roosendaal en Bergen op Zoom geen relevantie doordat er dankzij 

het beëindigen van het gedoogbeleid in deze gemeenten geen coffeeshops meer zijn. Dit laat onverlet dat 

we de discussie op de voet moeten blijven volgen. 

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Zijp, nog een aanvullende vraag? 

 

Mevrouw ZIJP: Ja, voorzitter, dank u wel voor de beantwoording. Uw standpunt is helder 40 

burgmeesters en nog 9 overwegen om toch een ander geluid, laten die horen. Voor ons ook belangrijk om 

dit dossier te blijven volgen. Ook in het buitenland wordt er geëxperimenteerd en ook na de verkiezingen 

blijft dit een belangrijk punt voor ons. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Ja, zeker de discussie blijft voortgaan en zoals gezegd blijven we, blijven we volgen. 

Dank u wel. Vervolgens hebben we het vragenhalfuur fractie VLP inzake douanekantoor. Ik geloof dat dat 

wethouder Theunis is. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, dank u wel. Staat u mij toe om de vragen van de VLP over parkeren op 

de Kade ook gelijk mee te nemen? 

 

De VOORZITTER: Ja, dat is, ja. 

 

De heer THEUNIS: Ja, allereerst even douanekantoor heeft ook te maken met parkeren. Zoals u weet we 

hebben een intentieovereenkomst getekend met een bedrijf wat gaat kijken, onderzoek gaat richten naar 

het realiseren van 44 huurwoningen in het voormalige douanekantoor. Vraag van de VLP is hoe gaat u 

om met het parkeren daar? Nou, laat eens, hoe gaat het bedrijf ermee om. Er ligt een opgave. In het 

onderzoek zal duidelijk moeten worden of zij in staat zijn op welke wijze parkeerplaatsen te realiseren, in 

eerste instantie ook in het gebouw. Er is een binnenplaats, er zou met mogelijke dekken, zou parkeren in 
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kunnen worden voorzien. We denken wel met hun mee als dat niet zou lukken of wij dat op andere wijze 

gaan realiseren. Eerste keer de bedoeling, in eerste instantie dat ze, de bedoeling dat ze op het terrein 

zelf die parkeerplaatsen gaan realiseren. Tweede vraag over het overloopgebied, maar misschien kan de 

VLP dat toelichten, want dat begreep ik niet goed wat daarmee bedoeld wordt met overloopgebied. 

 

De VOORZITTER: Ja, even kort voor een goed begrip van de heer Hertogh. Wat zegt u? 

 

De heer HERTOGH: Nee, is prima. Ik dacht dat beide vragen gecombineerd zouden worden? Maar… 

 

De VOORZITTER: Nou, eerst even douanekantoor… 

 

De heer HERTOGH: Ja, het douanekantoor is, op de Kade en de Markt maakt zich zorgen over de 

parkeerproblemen, dus de vraag is terecht gekomen van die appartementen. Bij het realiseren van de 

verdere plannen van het ROC is duidelijk aangegeven dat er zoveel belangstelling was voor de 

Zorgboulevard dat men ook gebruik zou maken van het douanekantoor. Nu wordt er alleen maar 

gesproken over appartementen. Op dit gebied wordt de plannen zich tegengesproken, vandaar de vraag. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Volgens mij, voorzitter, begrijp ik het zo dat, dan wijst u op dat er dermate veel 

belangstelling is voor de Zorgboulevard, heeft ertoe geleid, met dank aan het ROC, dat ruimte in het 

douanekantoor wordt verhuurd ten behoeve van de Zorgboulevard. Spreekt voor zich dat mocht dit 

succesvol zijn, laten we het hopen het ontwikkelen van het douanekantoor, dan zullen wij die 

ondernemingen die daar zitten, die zullen wij een andere mogelijkheid moeten bieden. Gezien onze 

gemeentelijke vastgoedsituatie zou ik dat alleen maar toejuichen , omdat we dan op andere plekken die 

huisvesting kunnen, kunnen honoreren en ook nog wat geld kunnen terugverdienen, dus op zich moet 

dat, moet dat oplosbaar zijn. 

 

De VOORZITTER: Akkoord. Dan de vragen inzake de verkeerssituatie. 

 

De heer THEUNIS: Ja, het verkeer, het gaat over, ik moet daar nog zelf induiken. De vermeende 

chaotische verkeerssituatie rond de werkzaamheden van het Kadeplein. Ik heb daar geen signalen van 

ontvangen. Ik wil daar wel even induiken nog of die signalen nog anderszins zijn gekomen. Wat er wel 

gebeurt rond het Kadeplein, dat met name ook de vraag over het parkeren. Daar hebben wij over 

gesproken met de Ondernemersvereniging Kaaike Boven, met ondernemers, heb ik ook diverse malen 

mee gesproken. Daar is ook geregeld met de ondernemers van hoeveel parkeerplaatsen wensen zij te 

hebben tijdens de werkzaamheden. Dat hebben we met elkaar afgesproken en daar zijn zij ook naar volle 

tevredenheid mee akkoord gegaan. Maar ik wil ze nog wel eens vragen van, ik heb van hun geen 

signalen dat dat onvoldoende of ontoereikend zou zijn. Dan de vraag gaan wij het 

eenrichtingsverkeerssituatie Oude Veemarkt opheffen? Nee.  

 

De VOORZITTER: Ja, de heer Hertogh nog aanvullend? 

 

De heer HERTOGH: Ja, voorzitter, allereerst over het parkeren de wethouder heeft duidelijk aangegeven 

bij de werkzaamheden dat er voor noodparkeerplaatsen gewerkt zou worden. Afgelopen vrijdag stonden 

de auto’s allemaal op de trottoirs geparkeerd. Er was toch vrij veel paniek, de mensen konden echt de 

auto niet kwijt in het gebied. En wat betreft de Veemarkt daar zult u tweeverkeersrichting moeten doen, 

want de chaos is zo groot, het oversteken afgelopen vrijdag duurde 10 minuten omdat het verkeer ook 

niet eenrichting rijdt maar rijdt twee richtingen dan komen ze nog eens een keer uit het parkeerterrein van 

het ROC, voeg daar nog wat buitenlandse vrachtwagens bij die linksaf de Overwei op moeten… 

 

De VOORZITTER: Even kort, korte aanvullende vraag… 

 

De heer HERTOGH: Ja… 

 

De VOORZITTER: Want dat is een heel… 
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De heer HERTOGH: Ik wil alleen maar zeggen, het zal twee richtingen moeten worden in de toekomst, 

daar zult u niet onderuit komen anders kunt u het vergeten bij het Kadeplein.  

 

De VOORZITTER: Ja, wethouder, nog een reactie. 

 

De heer THEUNIS: Nou, kort, ik heb in ieder geval toegezegd, maar ik heb ook afgesproken met de 

ondernemers van signaleer ook problemen naar mij toe ik ben heel makkelijk bereikbaar, dus verder niet 

gebeurd. Maar ik zeg in ieder geval toe dat ik volgende week zelf even op pad ga of daar of de situatie of 

die ernstiger of we er iets aan kunnen en moeten doen. Vooralsnog niet, want ik heb de signalen ook nog 

niet, niet gekregen, van niemand niet.  

 

De VOORZITTER: Ja, oké, dank u wel. Dan de laatste reeks in dit halfuurtje, vragen van de fractie van 

het CDA inzake werkzaamheden Nieuwe Markt, wethouder Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de Commissievergadering gaf u aan dat er opnieuw 

werkzaamheden moeten worden ingepland op de Nieuwe Markt, dat klopt heb ik gezegd. Is het mogelijk 

om aan te geven wat de werkzaamheden omvatten en in welke periode ze verricht gaan worden? 

Voorzitter, dat kan ik. Hieraan voorafgaand wil ik iets zeggen over de communicatie. Ik kwam vandaag in 

een zogenaamde spagaat terecht, want ik ga u vanavond vertellen wat er gaat gebeuren op de Nieuwe 

Markt. Ik sluit niet uit dat de journalisten van BNDeStem daar iets in opnemen in BNDeStem en dan 

zouden de bewoners, zeker de ondernemers morgen in de krant lezen welke werkzaamheden er plaats 

zouden gaan vinden. Dat vond ik niet chic, vandaar dat ik de brief die al klaarlag voor later deze week 

vanmiddag heb laten versturen, zodat de bewoners en de ondernemers vanmiddag ingelicht zijn en dat ik 

u raad vanavond bijpraat over de werkzaamheden en dat ik u daar natuurlijk ook nog schriftelijk van op de 

hoogte zal stellen morgen bij de dagmail.  Voorzitter, dat even vooraf aangaande de communicatie, want 

ik zag dat daar ook wat ruis over aanwezig was. Voorzitter, wat ik ook gezegd wil hebben op antwoord op 

de vragen van de CDA-fractie, alle werkzaamheden die u wist dat die eraan gingen komen, ik heb dat 

meerdere malen aangekondigd worden uitgevoerd voor rekening en risico van de Bouwcombinatie, wil ik 

uitdrukkelijk gezegd hebben. En bovendien zijn de werkzaamheden gebaseerd op het herstelplan van 

TNO. Eigenlijk was het de bedoeling dat de werkzaamheden, dat wilde Strukton graag na september 

plaats zouden gaan vinden. Toen heb ik gezegd ik wil eerst de toets van TNO bij de hand hebben en 

bovendien vond ik het nogal tricky richting de ondernemers om richting de feestdagen, met name de 

maanden november, december om werkzaamheden te gaan verrichten aan de garage. Voorzitter, nu is 

de tijd gekomen dat Strukton er klaar voor is om de werkzaamheden aan te laten vangen. Ik heb ook met 

meerdere ondernemers gesproken, februari, maart is daar ook een relatief gunstige periode voor. Het is 

nooit gunstig, maar zoals u weet het college wil dat die garage 100% in orde opgeleverd wordt en dat is 

die op dit moment niet. Bovendeks op de Nieuwe Markt gaat er niets gebeuren. Het grote deel van het 

werk dat gaat in de garage gebeuren en 85% van de parkeerplaatsen die blijven gewoon bereikbaar. 

Waar wel mogelijk overlast kan ontstaan, dat is bij de in- en uitrit, omdat daar ook nog steeds 

herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden, maar ik heb met de Bouwcombinatie het zo af kunnen 

spreken dat overdag die werkzaamheden plaats zullen vinden, dat de parkeergarage bereikbaar blijft. 

Een aantal dagen op één rijbaan, ʼs avonds en in het weekend zijn beide rijbanen richting de 

parkeergarage zijn gewoon toegankelijk dus op de drukke tijden is dat gewoon toegankelijk. Strukton wil 

binnen nu en een week of twee beginnen met de werkzaamheden, afhankelijk van de 

weersomstandigheden grotendeels onder de grond en nogmaals 85% van de parkeerplaatsen blijft 

gewoon bereikbaar. En de consument zal daar dus weinig van merken. Voorzitter, vervelend dat die 

werkzaamheden moeten gebeuren. Van de andere kant heb ik er bij u de afgelopen periode steeds 

gezegd die parkeergarage die moet gewoon 100% goed opgeleverd worden en de komende weken gaan 

er werkzaamheden plaatsvinden die er ook voor moeten zorgen dat we de werkzaamheden ook achter 

ons kunnen laten. Er moeten nog een aantal zaken gebeuren, ik heb u die al eerder in een 

raadsmededeling gemeld, ik heb het over de coating die hier en daar niet goed is, ik heb het over een 

extra stukje drainage bij de in- en uitrit, ik heb het over vervanging coating trapleuningen, het injecteren en 

hier en daar dilatatievoegen die hersteld moeten gaan worden, omdat die niet voldoen volgens de eisen 

zoals wij die met elkaar hebben gesteld. Nogmaals, voorzitter, alles binnen de garantievoorwaarden van 

Strukton. Voorzitter, ik vind ook dat ik als bestuurder van deze stad de taak heb om ervoor te zorgen dat 
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ik in ieder geval probeer deze bestuursperiode die parkeergarage gewoon netjes op te leveren. En dat het 

vervelend is dat er weer werkzaamheden moeten gebeuren uiteraard ben ik daar als portefeuillehouder 

Binnenstad, ben ik daar teleurgesteld over. Van de andere kant vind ik wel en dat wil ik ook gezegd 

hebben dat wij steeds met Strukton in gesprek gebleven zijn en ook gezegd hebben wij betalen de laatste 

termijn pas af als u die garage voor 100% oplevert en dat moet binnen nu en een week of vier, vijf moet 

dat gaan gebeuren. Voorzitter, ik hou u daar uiteraard van op de hoogte en ik hoop dat u het mij niet 

euvel duidt dat ik vanmiddag de bewoners en ondernemers geïnformeerd heb en dat morgen ik u verder 

schriftelijk zal informeren, maar dat u nu alvast op de hoogte bent. 

 

De VOORZITTER: Ja. Ik kijk even naar de fractie van het CDA, nog een aanvullende vraag na dit 

uitvoerige betoog. 

 

De heer MOL: Ja, afgaande op de omvang van het antwoord, voorzitter, was dit best een goede vraag, 

geloof ik. En ik heb er nog één, zou de wethouder iets kunnen melden over de horizon, over het 

slotakkoord en de eindafrekening van heel de operatie garage Nieuwe Markt? 

 

De VOORZITTER: Als dat antwoord iets korter zou kunnen. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik vond dat ik even uitgebreid moest antwoorden, maar een half 

uurtje mag dit het duren toch dus ik heb nog even tijd. O. Voorzitter, om terug te komen op de vraag van 

de heer Mol, ik ga er van uit dat de werkzaamheden die we nu uit gaan voeren, dat moet ook straks tot 

een oplevering komen dat we kunnen zeggen we zijn tevreden, wij gaan met elkaar afrekenen want dat 

moet nog gebeuren en we gaan evalueren. Waar mevrouw Lute ook regelmatig om gevraagd heeft 

wanneer gaat u dat nou doen. Nou, als al die werkzaamheden afgerond zijn en dan gaan we uiteraard 

uitgebreid inspecteren en als we dan met z’n allen tevreden zijn dan hoop ik dat wij afscheid kunnen 

nemen van de Bouwcombinatie en dat de parkeergarage tiptop in orde is. 

 

De VOORZITTER: Oké. Tot, tot…. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voor-,voor-, voorzitter… 

 

De VOORZITTER: Nee. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, een punt van orde. 

 

De VOORZITTER: Ja, dat is nu niet aan de orde. Ja wat wilt u nou, het is een vragenhalfuurtje dus wat… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Punt van orde wat ik wil maken is dat hier toch duidelijk sprake is van het niet 

goed informeren van de raad. 

 

De VOORZITTER: Nee, nou gaat u op de inhoud… 

 

De heer SCHIJVENAARS: En ik wil dat graag gewoon geagendeerd zien, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Nou, dat kunt u doen maar niet nu. U kunt dat nu niet aan de orde stellen. Dit is het 

vragenhalfuurtje. De vraag is beantwoord zoals die is beantwoord en daar moet u het mee doen. Dat is 

de procedure u weet dat als geen ander. 

 

De VOORZITTER: Wij zijn dan door onze halfuurvragen heen. 

 

2. Vaststellen agenda 

De VOORZITTER: Dan komen wij aan agendapunt 2 en dat is het vaststellen van de agenda. Wie van 

u raad wenst hierover het woord. Ik noteer even die dat wil. De heer Niehot, Schijvenaars… ja, oké ik 

heb genoteerd. Ik begin bij de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst. 
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De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag agendapunt 6.e het initiatiefvoorstel 

aanpassing APV intrekken en het advies van de portefeuillehouder volgen door het even een 

halfjaartje aan te zien en kijken hoe het in de praktijk uit zal pakken en mogelijk komen we dan daar 

later nog op terug. 

 

De VOORZITTER: Ja, agendapunt 6.e aanpassing APV regels paracommercie wordt, het voorstel is 

om dat in te trekken. Ik neem aan mede namens de andere initiatiefnemers? Ik neem aan dat u 

daarmee kunt instemmen? Dat is het geval. Dan wordt 6.e van de agenda afgevoerd. 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik naar de heer Mol. 

 

De heer MOL: Ja, voorzitter, allereerst over het verzoek tot agendering over, van de motie reparatie 

SW-banen. Daarover zou ik het volgende willen zeggen, u benadrukt zelf ook vaak dat raadswerk, ons 

raadswerk ook buiten de raadzaal van grote importantie kan zijn en dat is ook bij dit onderwerp het 

geval. Een aangekondigde motie doet ook zijn werk buiten de raadzaal, constructief overleg eveneens 

en een verstandige wethouder en dat heeft een resultaat opgeleverd dat ons voorlopig tot 

tevredenheid stelt en daarom vinden wij het niet zinvol om daar vanavond nog met elkaar een debat 

over aan te gaan. Dus de agendering gaat wat dat betreft niet door. 

 

De VOORZITTER: Dus u verzoekt dus de, de geagendeerde spoedeisende eigenstandige motie die 

heet reparatie SW-banen om die van de agenda dus, om die motie niet in te dienen. Dus, dat is dus 

geschrapt. Ja, ga uw gang. 

 

De heer MOL: Ik heb nog een tweede reparatiemotie, ik lijk wel een klusjesman, dat is de 

reparatiemotie subsidieplafond volksfeesten. En voorzitter, eerder heeft het door de VLP ingediende 

amendement voor een hoger platform van subsidie van volksfeesten, heeft, is succesvol door de raad 

gekomen. De raad heeft het aangenomen, dat was heel mooi maar al werkend bleek dat er niet 

genoeg geld was geoormerkt om de uitgangspunten van het amendement mogelijk te maken. En deze 

motie die nu voorligt die voorziet in die middelen. En omdat er ook kandidaat aanvragers bij zijn zoals 

bijvoorbeeld de Stichting Carnaval Roosendaal, dat volksfeest wat al op het punt staat te beginnen, 

sommigen zijn al begonnen. En zij hebben extra geld nodig om met name jeugdactiviteiten van de 

grond te krijgen is er sprake van een spoedeisend karakter, vandaar dat ik zou willen verzoeken om 

die te agenderen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Het CDA verzoekt om de eigenstandige motie Reparatie 

subsidieplafond Volksfeesten om die te behandelen. Dat leg ik aan u voor, de helft plus één als u het 

daarmee eens bent, dat maakt dat we die motie toevoegen aan de agenda. Wie is voor behandeling 

van deze motie? Daarvoor hebben gestemd de fracties van het CDA, de VVD, Partij van de Arbeid, 

SP, Roosendaalse Lijst, VLP, Nieuwe Democraten en PeP. Niemand vergeten? Nee, dan, dan wilt u 

dat, op GroenLinks na, met z’n allen. Ja. Dan gaan wij dat agendapunt opvoeren als 7.b, 7 Bernard, 

daar en dan komt die motie in bespreking. Dat waren uw punten meneer Mol. Dan ga ik naar de heer 

Niehot. 

 

De heer NIEHOT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen voorstellen om onderwerp 6.b en 6.c 

gezamenlijk te behandelen inhoudelijk, de besluitvorming daarna vervolgens apart te laten 

plaatsvinden. Maar net als in de Commissie heeft het tot een goed resultaat geleid, dus we zien niet in 

waarom dat nu in de raad niet zou kunnen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Niehot stelt voor agendapunt 6.b Roosendaal stad van de 

menselijke maat en agendapunt 6.c Visie decentralisatie AWBZ goed voor elkaar, om dat analoog aan 

de behandeling in de Commissie om dat gezamenlijk nu als één agendapunt te behandelen en dan in 

de besluitvorming trekt het wat uit elkaar gelet op de specifieke onderwerpen. Vindt u raad dat een 

goed idee? Lijkt mij wel het is procesefficiënt dus wat kan daar op tegen zijn? Zullen we dat zo doen? 

En dan zullen we dat agendapunt maar noemen 6.b zodat het lettertje “c” dan hierin vervalt, maar dan 

hebben we “b” en “c” bij elkaar gevoegd. Dat waren uw punten of dat was uw punt meneer Niehot? 

Dan ga ik naar meneer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. 
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van de voorstellen van de agenda, die 

spoedeisende motie VVD, voorzitter, is wat ons betreft akkoord. De eigenstandige motie CDA, 

voorzitter, die willen wij toch graag op de agenda houden en wel om de volgende reden dat er… 

 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee u gaat nou, u gaat nou dingen overnieuw doen die allang zijn 

afgetikt door uw collega’s. U kunt echt niet alles nu gaan behandelen, alsof u voorzitter bent. Dat komt 

u nog wel, maar vanavond niet. U heef een punt van orde op de agenda wat uw onderdeel betreft 

want daar kunt u iets van vinden, maar u kunt nou niet alles nog eens even gaan bespreken.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Oké. 

 

De VOORZITTER: Weet u heel goed, weet u heel goed. Het wordt vanzelf 20 maart en de wereld 

draait door en draait door. Dus u heeft geen punt van orde. Nee, dat dacht ik al. Wij gaan naar de heer 

Van den Beemt van de fractie van de VVD. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De motie integraal Kindcentrum Heerle is wat 

ons betreft een spoedeisende motie, het nieuws is pas vorige week donderdag pas in beperkte kring 

naar buiten gekomen, waar dit een reactie op is.  Het gaat om voorgenomen sluiting per 1 april en de 

eerstvolgende gemeenteraad is op 12 maart is twee en een halve week daarvoor. Er zijn nu lopende 

aanmeldingen, dat betekent dat er half maart nog wel of niet een aantal kinderen bij komt. Er zijn nog 

geïnteresseerden als de raad vanavond geen beslissing zou nemen dan kan het betekenen dat er een 

stuk of tien kinderen alsnog naar Wouw gaan, terwijl we misschien dan over een maand besluiten dat 

we het wel gaan proberen. En onder die 10 kinderen zitten ook gezinnen die ook aan de hand 

daarvan nog een keus voor basisonderwijs aan het maken zijn en u weet één leerling minder in Heerle 

is een procent achteruitgang. 

 

De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer. U stelt voor om de motie en u heeft gemotiveerd wat het 

voorzitterschap betreft valide de spoedeisendheid daarvan, het integraal Kindcentrum Heerle om die 

toe te voegen aan de agenda. Ik vraag het u raad, helft plus één. Wie is daarvoor? Wie is daarvoor? 

Nee, nee, wij gaan alleen maar ja of nee zeggen, we gaan er inhoudelijk niet over spreken. Het is nu 

alleen gaat die motie op de agenda of niet. Dat is alles wat ik u vraag. Het gaat over de motie, want ik 

hoor wat ruis, integraal Kindcentrum Heerle spoedeisende motie. Gaat die op de agenda ja of nee. 

Dat vinden de fracties van het, van de VVD, van de PvdA, van het CDA, de VLP, de Nieuwe 

Democraten en SP. 20 voor, 10 tegen, dat betekent dat deze motie zal worden behandeld. Ik 

agendeer hem als agendapunt 7.c, de C van Cornelis, daar en dan staat die op de agenda en daar en 

dan kan iedereen inhoudelijk er iets van vinden. Ik maak het rijtje verder af. Mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD:  Voorzitter, dan hebben we eigenlijk geen punt meer nu. 

 

De VOORZITTER: Akkoord. Dan de heer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ons verzoek mede ingediend door de Nieuwe Democraten, de 

fractie PeP, de SP en dus de VLP bijdrage voor kindervakantiewerk. Voorzitter, de spoedeisendheid 

zit hem in het feit dat zij klaar staan om dingen te organiseren. Er moet verlof aangevraagd worden er 

moeten dingen besteld worden, er moeten bussen geregeld, kampeerplekken. Wij zullen niet naast de 

boot vallen en mochten wij vanavond daar niet over besluiten wordt dat doorgeschoven naar 

uiteindelijk halverwege maart. Dat betekent voor die mensen dat ze effectief pas in april over middelen 

beschikken om voorschot te betalen. Ja, dat maakt het voor hun erg lastig om te kunnen organiseren. 

Vandaar dat we vanavond indienen, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De VLP met andere indieners draagt dus deze motie op voor 

spoedeisendheid en behandeling voor handelend over de bijdrage voor het kindervakantiewerk. Nu 

heb ik aan u wel een vraag. En misschien meer aan mevrouw Lute. Ik heb een bericht ontvangen 

vandaag vooralsnog ondertekend door de fractie PeP dat volgende week in de beeldvormende raad 

van 5 februari voor nu en dan geagendeerd staat een initiatiefvoorstel omtrent subsidie 
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kindervakantiewerk. Mij lijkt dat dat onderwerp exact is aan hetgeen de motie behelst. Nou is mijn 

vraag als voorzitter, ter weging aan uw collega’s om de motie al dan niet toe te laten wat is nu het 

verschil in spoedeisendheid om vanavond die motie te doen. Betekent dat dan dat u volgende week 

het initiatiefvoorstel niet indient of zegt u laat dat vanavond, die motie, maar schieten want over een 

paar dagen volgende week 5 februari hebben wij dat onderwerp in de reguliere cyclus bij de kop, 

namelijk in de beeldvormende raad te beginnen om daar het initiatiefvoorstel te presenteren. Ja, u, u, 

ik meld het even ook voor alle collega’s van u om even die afwegingen te maken. Wil meneer Van 

Gestel of mevrouw Lute daar iets over, over dat initiatiefvoorstel? Klopt mijn informatie? Ik denk het 

wel. 

 

Mevrouw LUTE: Ja, voorzitter, die klopt. 

 

De VOORZITTER: En hoe kwalificeert u dat dan ten opzichte van de motie? Ik zou menen… 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter…. 

 

De VOORZITTER: Laat die motie dan rusten… 

 

De heer VAN GESTEL: Wij, wij gaan.. 

 

De VOORZITTER: Want een initiatiefvoorstel is… 

 

De heer VAN GESTEL: Wij gaan, wij gaan niet… 

 

De VOORZITTER: Sterker. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als u het mij toestaat… 

 

De VOORZITTER: Dan een motie. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, want u vroeg het mij. Wij gaan niet over dat initiatiefvoorstel, dat is 

alleen het initiatief van mevrouw Lute en mevrouw Lute alleen. Dat mevrouw Lute ook de motie als 

spoedeisend ziet en vanavond wil indienen kan zij beter verklaren dan wij. Alleen de drie andere mede 

indieners verdienen daar wel recht aan te doen. Dus wij gaan hem gewoon vanavond als het goed is 

behandelen om in ieder geval duidelijkheid te krijgen. 

 

De VOORZITTER: Ja, goh drink eens een kop koffie met elkaar. Ja, mevrouw Lute en dan gaan we 

het oordeel vragen. 

 

Mevrouw LUTE: Voorzitter, dank u wel.  Wij drinken wel regelmatig koffie hoor samen, maar als de 

motie vandaag aangenomen wordt dan trekken wij het initiatiefvoorstel in. 

 

De VOORZITTER: Ja, ja, zo kan het ook. Nou we gaan het maar eens snel vragen aan u raad. Wie 

vindt dat wij vanavond deze motie bijdrage kindervakantiewerk moeten behandelen? Wie is daarvoor? 

Daarvoor hebben gestemd de fracties van het CDA, VVD, Partij van de Arbeid, PeP, ja ik denk 

iedereen met uitzondering van GroenLinks, als ik het goed zie. Ja. Dan gaat deze motie op de agenda 

7.d, 7 Dirk en dan kunnen wij ons in ieder geval verheugen in een nog vlotter verlopende 

beeldvormende volgende week omdat daar het initiatief dan niet op zal prijken. Dat is dan toch ook 

weer winst. Goed, we wachten het verder allemaal wel af, want ik neem aan mevrouw Lute als die 

motie zou worden verworpen dan komt u met uw initiatief, dat, dat, ja. Oké, we zullen het zien. Ik 

geloof dat ik, tenzij ik iemand vergeten ben, iedereen heb gehad voor wat betreft het vaststellen van 

de agenda van vanavond, klopt dat? Niemand vergeten? Dan is dit ons spoorboekje.  
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3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van  

18 en 19 december 2013 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van de 

vergadering van u raad van 18 en 19 december. Bij het voorzitterschap zijn geen verzoeken tot wijziging 

binnengekomen. Kan ik er van uitgaan dat u instemt met het verslag. Dat is het geval. Aldus 

geaccordeerd. 

 

4. Lijst ingekomen stukken en mededelingen 

a. Lijst van ingekomen stukken 

De VOORZITTER: Agendapunt 4, 4.a lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven. Kunt u 

instemmen met de wijze van afdoening van die brieven? Dat is het geval? Dan gaan wij dat aldus doen. 

O sorry meneer Van Osch neem me niet kwalijk. 

 

De heer VAN OSCH: Ik neem aan dat u mijn verzoek heeft bereikt om 1.e naar de Commissie te 

geleiden. 

 

De VOORZITTER: Wat gaat naar de Commissie?  Er wordt voor gezorgd. Goed, oké. 

 

b. Voorstel 1 Toelating als raadslid P.A.M.P. Beesems 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 4.b en dat betreft de toelating als lid van u raad de 

heer P.A.M.P. Beesems en daartoe dient, dient het volgende. Voor de benoeming van nieuwe leden van 

u raad heeft de raad een Commissie voor de geloofsbrieven ingesteld en in deze Commissie hebben 

zitting de heer Janssen, mevrouw Lute en mevrouw Van den Nieuwenhof-Vleeshouwers. De voorzitter 

van de Commissie is voor vanavond als zodanig aangewezen uit haar midden, de heer Janssen. En de 

Commissie is voor de raadsvergadering bijeen geweest en heeft de geloofsbrieven, de daarop betrekking 

hebbende stukken het proces-verbaal van het centraal stembureau van de heer Beesems beoordeeld. De 

Commissie brengt zo meteen, nu dat zij haar onderzoek heeft gesloten verslag uit aan u raad en doet 

daarbij ook een voorstel voor een besluit. En ik zou nu aan de voorzitter van de Commissie, aan de heer 

Janssen, willen vragen om ons daarvan mededeling te doen.  

 

De heer JANSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij als raadscommissie Onderzoek geloofsbrieven 

wij zijn voor deze raadsvergadering in het fractiehuis bijeen geweest en we hebben de stukken 

gecontroleerd en bekeken wat er toelaatbaar is en wat niet toelaatbaar is. Voorzitter en toen zijn wij 

eigenlijk op één punt zijn wij eigenlijk een beetje vastgelopen en dat gaat namelijk over de functie die de 

heer Beesems vervult ten opzichte van het bestuur buurthuis De Wieken. Binnen de gedragscode wordt 

aangegeven dat raadsleden heel voorzichtig, heel terughoudend op moeten treden wanneer een 

bepaalde belangenverstrengeling in het geding komt. We hebben er een hele tijd als Commissie erover 

bezig geweest. En wij hebben uiteindelijk als Commissie besloten om vanavond toch een keer coulant te 

zijn in deze zaak. En waarom? Omdat het gaat nu over hooguit nog anderhalve maand, om de heer 

Beesems toch toe te laten tot de raad. Daarbij is de toezegging gedaan door de heer Beesems, daar zijn 

schriftelijke stukken over binnengekomen, indien hij 19 maart herkozen wordt dan zijn functie bij het 

buurthuis neer zal leggen. En dat heeft ons er toe doen besluiten om toch over de streep heen te gaan en 

vanavond tot afwerking deze periode zo coulant te zijn om daar dus het advies uit te brengen aan de 

raad. En de Commissie heeft voor de rest betreffende controle van de overige brieven geen relevante of 

op- of aanmerkingen te maken en we geven dan ook als Commissie, wij hebben geen bezwaar op de 

toelating van de heer Beesems als raadslid van de gemeenteraad Roosendaal. Voorzitter, bedankt. 

 

De VOORZITTER: Ja, u ook bedankt meneer Janssen en in u de twee overige leden van de Commissie. 

De vraag van de Commissie voorzitter, ligt aan u raad voor of u het advies van de Commissie wilt volgen 

en over wil gaan tot het besluit om de heer Beesems toe te laten tot lid van u raad. Bent u daar in conform 

het voorstel van de Commissie? Of wenst één uwer daarover iets te zeggen? Dat kan natuurlijk. Dat is 

niet het geval. Dan constateer ik dat u het advies van de Commissie overneemt. Daarmee is de 

Commissie onder dankzegging gedechargeerd voor haar taken. En dan is nu het moment daar. Ja, dan 

moet ik even hameren, zo u heeft dat besluit genomen. En na dit besluit zijn wij zover dat heer Beesems 

de eed kan afleggen, wat maakt dat hij ook formeel juridisch tot lid van de gemeenteraad Roosendaal is 

Daartoe wil ik de heer Beesems naar voren roepen en mag ik u allen vragen te gaan staan. 
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5. A-CATEGORIE 

a. Voorstel 2 Huisvesting Programma Onderwijs 2014 

De VOORZITTER: Dames en heren, dames en heren als u allemaal weer uw plaatsen zou willen 

innemen dan gaan wij verder met de vergadering. Wij, wij, wij zijn bij agendapunt 5. En agendapunt 5 dat 

zijn de zogeheten hamerstukken om daarover te besluiten en wij beginnen bij agendapunt 5.a handelend 

over de huisvesting Programma Onderwijs 2014. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? 

Niemand dan is aldus besloten.  

 

b. Voorstel 3 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b. wijziging gemeenschappelijke regeling GGD. Eén uwer behoefte aan 

een stemverklaring? Niemand? Aldus besloten.  

 

c. Voorstel 4 Zendmachtiging lokale omroep 2013-2018 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.c zendmachtiging lokale omroep 2013-2018. Eén uwer behoefte aan 

een stemverklaring? Niemand? Dan is die met de hamerslag ook vastgesteld. 

 

6. B-CATEGORIE 

a. Voorstel 5 Stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk Wouw Bulkstraat 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6. Agendapunt 6.a handelend over het 

Stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk Wouw Bulkstraat. Wie van u raad wenst hierover het 

woord? Oké, nou ik heb voorlopig wat namen geïnventariseerd en ik zie wel wie zich nog later meldt in 

deze eerste termijn van de zijde van u raad. Ik begin bij de heer Van den Beemt van de fractie van de 

VVD.  

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de Commissiebehandeling van deze kwestie 

heeft de VVD aangegeven dat we nieuwe potentiële bewoners en mensen die op dit stukje grond hebben 

zitten wachten niet meer 1 jaar of meerdere jaren zelfs vertraging willen bezorgen. Zij zitten niet te 

wachten op nog een paar jaar vertraging. Tegelijkertijd ligt de basis voor dit plan in een niet meer 

bestaande realiteit, ondanks de wijzigingen. Uiteindelijk is daar in de Commissie lang en goed over 

gesproken. En er wordt wel een vaker gezegd we gaan de Commissie niet overdoen en ik ga het deze 

keer echt proberen. Conclusie voor de VVD, sinds de Commissiebehandeling dat we niet zullen 

instemmen met het voorstel zoals dat voorligt maar dan met als doel om op korte termijn wel met een 

beter plan te kunnen gaan komen. Om dat te bereiken hebben we sinds die Commissiebehandeling 

samengewerkt met het CDA en dat heeft geleid tot een motie die de heer Van Ginderen zo dadelijk 

namens ons beide zal indienen, het is de motie onderzoek nieuwbouwlocaties Wouw, maar daarover in 

de termijn van het CDA meer. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, dan ga ik meteen over naar de heer Van Ginderen van de fractie van het 

CDA. 

 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, de discussie in de Commissie Bestuur die ging vooral over nut en 

noodzaak van het plan Bulkstraat en opvallend genoeg was er weinig discussie over de inhoudelijke 

nieuwe kaders van dit raadsvoorstel, want daar gaat het toch eigenlijk om. Het debat ging voornamelijk 

over locaties en hun woningbehoefte. Die woningbehoefte die kregen we helaas maar niet scherp maar 

de afwegingen over locaties daar kunnen we wat ons betreft wel wat aan doen. En daarom komen wij met 

een motie onderzoek nieuwbouwlocaties Wouw. Met als mede indieners zoals zojuist vermeld de VVD 

maar ondertussen ook PeP en Nieuwe Democraten. Het doel van dit onderzoek is om alternatieve 

uitbreidingslocaties of inbreidingslocaties in Wouw te onderzoeken en dit onderzoek af te ronden voordat 

straks de officiële bestemmingsplanprocedure burgerlijk staat van start gaat, daarom zult u straks in de 

motie ook zien dat wij dit onderzoek vragen om af te ronden binnen een drietal maanden. Naar ons idee 

doen we daarmee recht aan alle Wouwenaren, die al lang wachten op een bouwkavel. Maar anderzijds 

doen we daarmee ook recht aan insprekers tijdens de beeldvormende vergadering. Later dit jaar kan dan 

de nieuwe raad een afgewogen besluit nemen enerzijds kijkend naar de uitwerking van de vernieuwde 

kaders Bulkstraat en anderzijds naar het onderzoek naar andere locaties. Wat het CDA betreft zullen wij 

overigens instemmen met dit raadsvoorstel, want vertraging vinden wij niet zo’n goed idee. Per slot van 
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rekening wachten wij dan later in het jaar het onderzoek af en leggen dat naast de uitwerking van de 

kaders Bulkstraat. Voorzitter, ik dien op dit moment de motie in. 

 

De VOORZITTER: Ga, uw gang dan kan daarna de heer Schijvenaars voor de interruptie. Ja. 

 

De heer VAN GINDEREN: De motie heet “Onderzoek nieuwbouwlocaties Wouw”. De raad van de 

gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op 29 januari, gehoord hebbende de beraadslagingen over 

het raadsvoorstel Stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk Wouw Bulkstraat. Constaterende dat 

in de Commissie Bestuur van 22 januari 2014 meerdere fracties aangeven, aangaven van mening te zijn 

dat het onvoldoende duidelijk is in hoeverre andere locaties in Wouw een alternatief kunnen bieden ten 

aanzien van de plannen locatie Bulkstraat. De locatie Bulkstraat als uitbreidingslocatie gebaseerd is op de 

structuurvisie die dateert uit 2001 er na 2001 vanwege de economische recessie andere behoefte is 

ontstaan op de woningmarkt. Van mening zijnde dat een dorp zich zou moeten kunnen uitbreiden naar 

gelang de behoefte die er is, helder moet zijn welke uitbreidings- en inbreidingslocaties het dorp heeft, 

zodat naar behoefte gebouwd kan worden. Verzoekt het college een onderzoek uit te voeren naar 

alternatieve uitbreiding- of inbreidingslocaties, waarbij met name gekeken wordt naar de locatie ’t Swert 

van ’t Schip en de Plantagebaan en de locaties aangedragen door de werkgroep Bulkstraat. En het 

resultaat van dit onderzoek de raad binnen drie maanden te doen toekomen. En gaat over tot de orde van 

de vergadering. Namens het CDA, de VVD, PeP en Nieuwe Democraten. 

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Onderzoek nieuwbouwlocaties Wouw” en 

maakt onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Schijvenaars een vraag aan de heer Van Ginderen? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ik hoor de heer, de indiener, de heer Van Ginderen 

zeggen dat de CDA-fractie het voorliggende raadsvoorstel ook gaat steunen. Begrijp ik het dan goed dat 

de CDA-fractie nu zegt wij willen dus eerst uitbreiding Bulkstraat en daarnaast willen we nog meer 

uitbreidingen gegeven de strekking van deze motie. 

 

De heer VAN GINDEREN: Nee, dat is niet juist. Wij stemmen met dit raadsvoorstel in omdat wij geen 

vertraging willen in de verdere uitwerking van kaders. Per slot van rekening wordt later pas dit jaar de 

officiële bestemmingsplanprocedure gestart. Maar voordat die procedure start willen wij graag het 

onderzoek van de locaties tot ons nemen en op dat moment daar dus ook een goed oordeel over kunnen 

vormen. Dus niet en/en. 

 

DE VOORZITTER: Eentje. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Maar, maar, voorzitter, ik begrijp dat zeg maar het officiële ontwerp 

bestemmingsplan, of het officiële bestemmingsplan moet allemaal nog gemaakt worden, maar als u nu 

vanavond akkoord gaat met het raadsvoorstel geeft u wel groen licht om te komen tot dat officiële 

bestemmingsplan en als dat dan gaat gebeuren gegeven de kaders die in het voorstel staan vernoemd 

impliceert dat automatisch dat de CDA-fractie van mening is dat daar in de Bulkstraat gebouwd mag gaan 

worden. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 

 

De heer VAN GINDEREN: Dat hoeft geenszins nog het geval te zijn want op dit moment praten we alleen 

maar over het goedkeuren van een projectrapportage, het goedkeuren van vernieuwde kaders en die 

vernieuwde kaders die zijn tot stand gekomen door gesprekken met alle betrokkenen, dus wij zien niet in 

in hoeverre dat dat dan tot een dubbelzinnige uitspraak zou hoeven te leiden. 

 

De VOORZITTER: De laatste. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Laatste, voorzitter, als u dan instemt met de vernieuwde kaders dan zegt u 

dus dat op het moment dat er voldaan wordt aan de vernieuwde kaders dan kunt u op dat moment niet 

meer terug. 
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De heer VAN GINDEREN: O jawel. Wij kunnen op het moment dat het raadsvoorstel dat dan wordt 

ingediend kunnen wij altijd nog terug, geen enkel probleem. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap, interruptie. 

 

De heer YAP: Voorzitter, een verduidelijkende vraag in het verhaal van het CDA wordt aangegeven het 

punt de locatie en behoefte, woningbehoefte, maar klopt het dat deze motie dus enkel gaat over de keuze 

voor een locatie, dus niet meer de in kaart hoeft te brengen de behoefte. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 

 

De heer VAN GINDEREN: Dat klopt ik zal u vertellen dat in één van de eerste concepten van deze motie 

spraken wij ook over behoefte, woningbehoefte. Waarom? Omdat dat in de Commissie Bestuur ook zo 

nadrukkelijk ter sprake  kwam en ik weet nog heel goed, dat kwam ook ter sprake destijds in 2011 want ik 

heb, ik heb de banden van destijds nog eens goed nageluisterd, maar ik heb dat ook gelegd naast de 

antwoorden van de portefeuillehouder en ik denk dat we gewoon heel helder moeten zijn tegen elkaar wij 

krijgen die woningbehoefte, al gaan wij talloze enquêtes houden, al gaan wij websites openen, die krijgen 

wij nooit kristalhelder. En ik denk dat we dat dan ook niet moeten doen, dan moeten we het voor datgene 

gaan waar we op dit moment wat we nog wel helder kunnen krijgen en dat is een onderzoek naar de 

locaties. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Osch, fractie GroenLinks. 

 

De heer VAN OSCH: Dank u wel, voorzitter. Heb ik het nou goed dat we hier praten over het 

stedenbouwkundig en maatschappelijk raamwerk van Wouw Bulkstraat? Waarin wordt gevraagd om een 

projectvoorstel vast te stellen een grondexploitatie  voor de Bulkstraat vast te stellen dus ik dit geval, kunt 

u me uitleggen wat u bedoelt als dit voorstel wordt aangenomen zoals u dat kennelijk wenst dan hebben 

we gewoon het raamwerk helemaal vastgesteld. Het kan niet anders, we hebben de grondexploitatie 

vastgesteld, projectrapportage vastgesteld. Je zou ook kunnen zeggen, bent u misschien met me eens, 

dat we dat even niet goedkeuren en dan wel uw motie eerst in stemming brengen. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 

 

De heer VAN GINDEREN: Ja, dan krijgt u toch hetzelfde antwoord als ik heb gegeven aan de heer 

Schijvenaars, dat hoeft geenszins het geval te zijn meneer Van Osch, absoluut niet. 

 

De VOORZITTER: We hebben straks allemaal een eigen termijn. Ja, oké, dat was het. Dank u zeer 

meneer Van Ginderen. Dan ga ik naar de heer Missal van de fractie van de SP. 

 

De heer MISSAL: Dank u, voorzitter. Nut en noodzaak van ontwikkeling van de Bulkstraat in Wouw. Wij 

zijn er niet van overtuigd en de Commissie heeft ons ook niet op andere ideeën kunnen brengen het is 

volgens ons een voorstel zonder visie, zonder een visie op Wouw als geheel. Met als enige motivatie 

financiën voor de gemeente te verschaffen. En die 2,5 miljoen die het ons zal kosten dat klopt volgens 

ons ook niet helemaal, je kunt de grond immers verpachten zolang die nog braak ligt dat hebben we in de 

afgelopen 13 jaar ook al gedaan. Wij voelen dan heel veel voor de motie van het CDA en VVD om 

onderzoek te doen naar alternatieven. En locatie zonder wateroverlast, zonder gevaar en overlast van het 

spoor, die locaties zijn er in Wouw. Er is zelfs een locatie die al min of meer bouwrijp is, hoe mooi kun je 

het hebben. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de heer Verhoeven van de fractie van de Vrije Liberale Partij, 

VLP. 

 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter, eindelijk staat de Bulkstraat op de agenda. Het project loopt al 

behoorlijk lang en veel belangrijke zaken zijn er al positief in aangepast. Dus je zou eigenlijk moeten 

zeggen, laten we er eens een hamerstuk van maken. Laten wie die klap geven. De VLP heeft de 

inspraakreacties gehoord in de beeldvorming, maar we hebben ook uiteraard reacties gehoord ter plaatse 
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en hoe de Wouwenaar over deze kwestie denkt. En er is niemand eigenlijk die zegt plan Bulkstraat 

helemaal afblazen die handel, stop ermee. Nee, het enigste wat ik dan hoor is, zijn er ook alternatieven, 

inbreidlocaties waar naar gekeken moeten worden. Er zijn een aantal zaken die voor de VLP van belang 

zijn. Allereerst hebben we naar het raamwerk gekeken wat in onze optie keurig is bijgesteld. Er ligt een 

financieel plaatje, als die grond niet wordt gebruikt dan zullen we die toch moeten gaan afboeken. 

Daarnaast is er behoefte aan woningbouw en bedrijven op deze plek. Ten vierde hebben we naar 

inbreidingslocaties gekeken die er wel degelijk zijn maar dan beginnen we van voren af aan met de 

procedures, dat duurt jaren voordat er huizen gebouwd kunnen worden zonder bedrijfswoning. Voorzitter, 

als je deze balans nou eens bij elkaar optelt dan kun je concluderen dat dit plan wel degelijk recht heeft 

voor uitvoering. Daar kun je als politieke partij toch niet tegen zijn? Het is een uitstekend plan wat 

gefaseerd opgestart kan worden. Het gaat om de leefbaarheid van Wouw en de ondernemer kan zich hier 

verder in ontplooien. Als je hierop tegen stemt betekent dat in dit concept de stilstand van Wouw. De VLP 

die zou ook graag zien dat hier ook een CPO-project opgestart wordt, daar is behoefte aan. Ook voor de 

jongeren in Wouw en die een plaats te bieden, want dat is o zo belangrijk. Voorzitter, betreffende de motie 

van de VVD en CDA, ik zie eigenlijk het nut en noodzaak niet in om uitbreidingslocaties te zoeken, te 

vinden om daar een onderzoek naar ter verrichten. Als we het hebben over de Plantagebaan 

bijvoorbeeld, ja dat is al geregeld betreffende lint bouw ruimte voor ruimte bijvoorbeeld. ʼt Swert van ’t 

Schip het staat al vast dat daar een uitbreidingslocatie voor zou kunnen zijn, dus voor de VLP betreft is 

deze motie, ja doet die nu niet, is die niet van belang. 

 

De VOORZITTER: Interruptie door de heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik heb ik mijn korte betoog geprobeerd aan te geven net als in 

de Commissie dat we vooral willen dat er snel beslissingen kunnen worden genomen. Dat is ook de reden 

dat we samen met het CDA plekken hebben gekozen die als alternatief kunnen dienen voor het 

voorliggende plan maar die geen vertraging hoeven op te leveren. Dus vanzelfsprekend en terecht dat u 

de locaties opnoemt die al bekend zijn, maar daar moet nu heel snel op doorgepakt worden en wij menen 

dat dat alleen gaat lukken als we deze motie indienen. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoeven. 

 

De heer VERHOEVEN: Ja, wat de VLP betreft hebben we nu de Bulkstraat waar we nu mee aan de slag 

moeten, aan de slag kunnen. En om nou weer een onderzoek te gaan verrichten in andere locaties en dat 

hebben in Roosendaal in de binnenstad hier ook, Nieuwstraat hebben we al gehad, ’t Zand hebben we 

gehad. Weten we allang dat daar woningbouw verricht kan worden eventueel, dat is geen enkel 

probleem. Maar die behoefte is er niet. We hebben de Bulkstraat en eventueel als de Bulkstraat ingericht 

gaat worden en daar geloof ik heilig in, in bedrijven en woningen dan kunnen we achteraf altijd nog 

zeggen van nou laten we de Plantagebaan eens onderzoeken, laten we die lintbebouwing eens even 

gaan bekijken. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Dus de VLP bedoelt dus eigenlijk gewoon te zeggen, 

we vinden het voorliggende plan prima en daarom hebben we geen behoefte aan alternatieven, dan had 

ik u verkeerd begrepen. Ik dacht dat u mee aan het denken was met de bewoners.  

 

De heer VERHOEVEN: Wij denken altijd mee met de bewoners, maar je moet keuzes maken en dat ja 

dat doen wij ook in deze raad. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De VLP gaf in haar termijn dat zij van niemand eigenlijk 

een zwaar tegen geluid hebben gehoord, dat iedereen het allemaal wel wil. Heeft de VLP ook contact 

gehad met de Werkgroep Bulkstraat, is mijn eerste vraag. En wat heeft die contacten dan voor inzicht 

opgeleverd bij de VLP? 
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De heer VERHOEVEN: Wij hebben contacten gehad met de bewoners rondom. We hebben contacten 

gehad met het bewonersplatform. We hebben contacten gehad in het algemeen met ondernemers in 

Wouw en gehoord en verschillende geluiden in Wouw wat is er aan de hand, wat willen jullie eigenlijk, wat 

horen jullie over de Bulkstraat en hoe moeten wij reageren. Wat is nou eigenlijk de wens. En vooruit 

bordurend vinden wij ook dat de Bulkstraat en dat is ook onze, ons streven dat het ook gewoon door moet 

gaan. Project loopt al zo lang, ik heb het in de Commissie verteld en dan moet je doorpakken. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, sommige projecten lopen inderdaad heel lang, Stadsoevers was 

zo’n project, hebben we ook doorgepakt uiteindelijk zijn we het gaan afblazen. Maar u zegt in uw termijn 

ja, dat als we stoppen dan kost het 2,5 miljoen euro. Daar heeft u voor een deel gelijk in, want zeg maar 

de waterhuishouding in dat gebied is een onderwerp wat sowieso al aangepakt moet gaan worden. Het is 

maar de vraag of je alles kwijt bent. Maar hoe kijkt u dan aan tegen het feit dat als je daadwerkelijk 

doorgaat met het raadsvoorstel, waar ook de wethouder geen warm gevoel bij heeft, moet je nog extra 

veel gaan investeren. Hoe denkt u dan ooit al die investeringen terug te krijgen, want als je ook kijkt naar 

de behoeftes dan zijn er twee, drie mensen die daar nu inderdaad morgen willen gaan bouwen. Maar als 

u meewerkt met de motie die voorligt, ja dan kunnen ze over drie maanden gaan bouwen. 

 

De VOORZITTER: De heer Verhoeven. 

 

De heer VERHOEVEN: Ja, voorzitter, wij, wij zien dat zo niet. Deze motie daar heb ik het over gehad, 

punt. Wij vinden dit, dit project loopt al heel erg lang. Er is behoefte aan bouwen, daar wordt gefaseerd op 

ingezet en wij kijken ook naar de belangen van Wouw. Als je zegt van nou oké, stop dan even dit project, 

schuif het even aan de kant dan is er ook een gemiste kans voor de dorpen en daar moet je ook naar 

kijken. En dat het dan voor mijn part wat geld kost, voilà geeft helemaal niks, die dorpen verdienen het 

ook om die uitbreiding te krijgen.  

 

De VOORZITTER: Oké, ja. Anders wordt het een zelfstandige termijn en dat kan niet de bedoeling zijn 

van interrupties. U bent klaar? 

 

De heer VERHOEVEN: Ik denk dat het genoeg is. 

 

De VOORZITTER: Ik vind het ook genoeg, in zoverre, uw verhaal was duidelijk en wat duidelijk is hoeft 

niet herhaald te worden. Zijn er nog anderen in eerste termijn die ik vergeet, of althans vergeten ben, die  

zich alsnog willen melden? Of kunnen we naar de wethouder? Dat is het geval. Wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat ik het redelijk kort kan houden door ook aan te 

sluiten bij een paar sprekers en laat ik even dat, korte samenvatting dat we daar geen misverstand over 

hebben en scherp voor ogen hebben waar wij zitten hier in de procedure. En ik merk toch steeds meer 

het is ook een pilot waar we gezegd hebben aan de voorkant ver van te voren bij het maken van een 

ontwerpbestemmingsplan wat nog geenszins het geval was, dat moet nog worden gemaakt, moet nog 

over worden besloten. Maak als raad een raamwerk met kaders die je vervolgens gaat uitwerken in een 

ontwerpbestemmingsplan waarover nog besluitvorming gaat plaatsvinden. Er vindt hier met dit 

raadsvoorstel geen enkel onomkeerbaar besluit plaats over plan Bulkstraat, wat dat betreft heeft de heer 

Van Ginderen dat heel goed, heel goed uitgelegd. Ik moet er ook bij aanknopen dat, dat wel, vindt ik wel 

de consequentie als u nee zegt tegen het raadsvoorstel, kaderstellend zet u gewoon een streep door in 

ieder geval de locatie Bulkstraat. Dat is simpel dan weten we in ieder geval het plan is opgenomen in de 

structuurvisie, met de Provincie bepaald allemaal in, dan zegt u een streep financiën zijn niet leidend 

maar de consequentie is gewoon 2,5 miljoen weg. Pachtinkomsten meneer Missal kan ik u besparen dat 

zijn luttele bedragen dus dat is wel de consequentie als u zegt… 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, tijdens de Commissie hebben we gemerkt dat we goed op 

moeten letten wat de heer Theunis zegt, want zijn feiten zijn nog wel eens wat anders dan de 

werkelijkheid. Daarom stel ik nu maar voor de zekerheid even een vraag vooraf. Als het college de 

opdracht krijgt om een onderzoek uit te voeren naar alternatieve uitbreiding- of inbreidingslocaties en als u 
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laten we zeggen dat zou kunnen binnen de drie maanden die in de motie als, als voorstel gegeven wordt. 

Wat weerhoudt u er dan van om delen van het voorstel Bulkstraat zoals het nu voorligt daarin te 

betrekken. Wat weerhoudt u daarvan? 

 

De heer THEUNIS: Niets, maar dan wijs ik erop… en daarom pleit ik… 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter. 

 

De heer THEUNIS: Er ook voor…ja. 

 

De VOORZITTER: De wethouder maakt even zijn antwoord af want anders dan interrumperen we…. 

 

De heer THEUNIS: Dan pleit ik ervoor, wil ik zeggen, als u ja zegt tegen het raadsvoorstel zoals de heer 

van Ginderen ook zegt, zegt u ja tegen het raamwerk schrapt u het niet van de kaart maar houdt u de 

locatie intact, raamwerk. Betekent wel, laat dat duidelijk zijn, dat ik als de motie wordt aangenomen en ik 

heb in de Commissie al gezegd moeten inderdaad nog even goed naar de locatie, nemen wij daarover de 

tijd gaan wij uiteraard nog niet deze locatie verwerken tot werkbestemmingsplan, dan nemen wij ook 

daarvoor die drie maanden in acht want dat is gepast om te kijken we schuiven de locaties, de 

alternatieve locaties er naast en dan pas kan de balans op worden gemaakt met criteria van tijdigheid, 

financiën en een aantal criteria. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dan constateer ik dat er zojuist nog werd gesproken over het 

verdwijnen van een compleet plan en over miljoenenverliezen en dat er nu gesproken wordt dat zou een 

vertraging van drie maanden kunnen opleveren, hartelijk bedankt voor uw beantwoording en ja die zinnen 

ertussen die vergeet ik maar even.  

 

De heer THEUNIS: Voorzitter, toch voor de helderheid het raadsvoorstel, dat moet, dat zit er ook in. Als u 

nee zegt tegen het raadsvoorstel, als u nee zegt tegen het raamwerk is mijn interpretatie dat u dan ook 

nee zegt tegen de locatie, want de locatie is verdwenen dat is mijn stelling. Als u zegt nee dat moet u 

anders zien, geef dan ook helderheid. In mijn interpretatie zeg ik dan ook van als u ja zegt tegen het 

raamwerk blijft het in ieder geval als locatie intact die kan worden meegenomen in de afweging met de 

locaties. Niet meer en niet minder dan dat. Dat betekent een vertraging van maximaal drie maanden in de 

besluitvorming. Zou de locatie helemaal verdwijnen, want ik ben toch verrast te horen dat blijkbaar 

mensen al naar locaties, iemand zegt daar er is een bouwrijpe locatie, nou voor mij totaal onbekend en 

dat locaties dan kan snel worden gebouwd. Mij ook onbekend. Maar goed dat gaan we wel bij het 

bijeenbrengen van de locaties, in de samenvatting zien we wat de consequenties zijn. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké. Dank u. Toch? Ja, meneer Schijvenaars, toch nog even een vraag? Ga uw 

gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De wethouder heeft in de Commissie volmondig erkend 

dat de wethouder zelf geen goed gevoel heeft bij dit raadsvoorstel, bij deze locatie. Dan vraag ik aan de 

wethouder gaat hij nu, even los van de besluitvorming van zo dadelijk, gaat de wethouder dan toch juist 

vanuit dat hij zelf geen goed gevoel heeft, zelf actief ook rondkijken wat misschien een betere locatie is? 

Of gaat de wethouder zich sec richten op alleen maar die locatie waar hij zelf geen goed gevoel bij heeft? 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, vind ik een beetje vervelend. Ik heb in de Commissie ook en ik heb 

aantoonbaar toen dit dossier bij mij terecht, zelf initiatief genomen laat dat duidelijk zijn, omdat ik zelf vond 

en daar gaat het gevoel van met respect voor mensen en dat heb ik ook in de bijeenkomst in de Leeuw 

ook gezegd met respect voor mensen die zeggen, kijkt u daar eens naar met bezwaren dat dienen wij ook 

te doen dat ik zelf heb, het initiatief heb genomen dat ik daar zelf vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid 

naar wil kijken naar die locatie, dat heb ik heel klaar uitgegeven dat gevoel en die verantwoordelijkheid en 
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dat respect moet je ook nemen. En dat dat even een paar maanden vertraging dat neem ik dan ook graag 

voor lief. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Ginderen, ja? 

 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zag de wethouder zojuist ook alweer 

vertrekken naar de collegetafel, maar heb ik nu het betoog van de wethouder goed begrepen dat hij de 

motie niet afraadt, dus steunt. Dus zegt van raad hij is uitvoerbaar en die drie maanden dat lijkt mij ook 

heel respectabel. Even heel concreet ook voor de andere fracties die wellicht nog twijfelen of ze de motie 

gaan steunen. 

 

De heer THEUNIS: Nee, voorzitter, ik wijs de motie geenszins af omdat die ook in lijn is wat ik heb 

betoogd in de Commissie, we moeten daar serieus even naar kijken. U moet wel begrijpen, onderzoek 

van drie maanden, moet u wel begrijpen dat is wel een ingewikkelde scanachtig onderzoek op een aantal 

criteria, het is ook heel duidelijk betoogd, de factuur, tijd is door u allen aangenomen. Wouw moeten wij 

geen jaren meer laten wachten, dat is een ontzettend belangrijk afwegingscriteria. Heeft u zelf 

aangegeven, dat zullen we dan ook mee moeten nemen. En dat kan naar mijn idee, moet niet te lang 

wachten want die Wouwenaren moeten we weer niet te lang in onzekerheid laten zitten. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap snelt naar de microfoon 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, over die laatste opmerking als je dus die alternatieven in kaart brengt en stel 

er komt toch een alternatieve locatie uit dan duurt zo’n nieuwe locatie toch juist jaren om weer tot 

ontwikkeling te komen omdat je daar dan weer het proces van voren af aan begint. 

 

De heer THEUNIS: Dat kan bij sommige locaties misschien, maar andere locaties het geval zijn. Moeten 

we eerst bekijken. Maar goed, dat leg ik dan aan u raad voor, voorzitter en dan moet de raad maar keuze 

maken in die alternatieven en de consequenties daarvan. 

 

De VOORZITTER: Goed. Ja, we hebben nog een tweede termijn. Ja, o, ga vooral uw gang. Ja. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Maar misschien kom ik tot inkeer. Dank u wel, voorzitter. We hebben in de 

Commissie gesproken als VVD over bijvoorbeeld een kanteling van het project Bulkstraat waarin je 

bijvoorbeeld alleen een aantal vrije sectorwoningen in plaats van dat ze noord-west lopen, noord-zuid zet 

en ongetwijfeld weet de wethouder daar nog van. Dus als je nou een klein deel van het plan Bulkstraat 

wel zou uitvoeren dan hoeven we toch niet een jaar vertraging te verwachten? 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Exact. Dat is ook de reden dat u als u dat wilt in ieder geval tegen het raamwerk ja 

moet zeggen. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké. Van de zijde van u raad tweede termijn. Ik inventariseer even wie in eerste 

termijn niet heeft gesproken maar dat nu wel doet. Ja. Ik begin, ja de heer Schijvenaars zie ik in tweede 

termijn, ik begin bij de heer Van Osch en ik zie nog wel wat vingers in de lucht voor aanmelding. Ga uw 

gang meneer Van Osch. 

 

De heer VAN OSCH: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij aanvang van de Commissievergadering had onze 

fractie twijfels en zouden nu kunnen worden weggenomen. Wij gaven aan, overtuig ons. Maar dat 

overtuigende verhaal is niet gekomen. Onze fractie concludeerde eigenlijk dat het agendapunt gewoon 

niet rijp was voor besluitvorming en zoals het er nu ligt in deze, kunnen wij dus niet anders dan 

tegenstemmen. Maar de interpretatie dat met een tegenstem, die tegenstem ook een verwerping van dit 

voorstel zou betekenen dat Bulkstraat van de horizon zou verdwijnen dat is een interpretatie van de 

wethouder. Dat is niet mijn interpretatie. Ons punt is eigenlijk college kijk er nog eens goed op korte 

termijn naar en kom echt met een overtuigend verhaal. Daar gaat het gewoon helemaal om. En dan heb 

je misschien wat vertraging maar iedereen die zegt dat we over drie maanden kunnen bouwen die weet 
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ook dat dat niet waar is, want we krijgen een ontwerpbestemmingsplan, een bestemmingsplan en dat 

duurt toch jaren op het moment dat er ook maar iemand tegen gaat steken. Dus ik zou zeggen college 

kijk er nog even gewoon goed naar, zet alles op een rijtje en kom dan gewoon terug met dit voorstel. Dan 

hebben we ook die motie niet nodig, want dan kom ik weer met een probleem.  Ik heb een motie van 

voor- en tegenstemmers van dit plan, ze hebben allemaal hun eigen interpretatie ervan in feite. Ja, ik 

dacht, ik kan alleen maar voor deze motie stemmen als het is verworpen, maar dat is ook niet helemaal 

waar. Ik kan zeker niet voor stemmen als die niet wordt verworpen. Dus ik loop deze zaal maar uit, denk 

ik. Nee. 

 

De VOORZITTER: Ja, kom. 

 

De heer VAN OSCH: Dat is maar een geintje maar zo niet, maar die verwarring die gaat gewoon 

ontstaan. En dat is omdat het niet duidelijk is. Ik zou zeggen college wees wijs neem het even terug. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Osch. Ik ga naar de heer Janssen van de Roosendaalse 

Lijst. 

 

De heer JANSSEN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil het eigenlijk heel graag kort houden. Ik denk 

dat de Roosendaalse Lijst goed duidelijk en helder geweest is in de Commissie hoe de Roosendaalse 

Lijst in deze materie staat en wat eventueel, ook gekeken naar de alternatieve mogelijkheden, heb ik ook 

nog uitgebreid bij stilgestaan. Wij als Roosendaalse Lijst wij hebben ook aangegeven dat wij dus het 

verder ontwikkelen en het raamwerk en de ontwikkeling van de Bulkstraat heel belangrijk vinden, 

voorzitter. Wij vinden op een gegeven moment dat er dus na zoveel jaren geen eventuele kavels 

uitgegeven zijn in Wouw en de behoefte hebben dus ook bij die informatieavond 9 januari goed kunnen 

merken dat die aanwezig is. Kleinschalige bedrijventerrein allemaal behoefte aan, voorzitter. Voor ons 

was dat gewoon oké. Maar het verbaast me dat de VVD in een bijdrage aangeeft van toch wel hier 

vertraging te willen hebben zo snel mogelijk en het nut en noodzaak van vrije kavel uitgifte juist voor het 

dorp Wouw van belang is, ook voor de ontwikkeling van Wouw en nu tegen het voorstel gaat stemmen, 

dat, dat verbaast mij. Maar wij als Roosendaalse Lijst, de VLP kan ik heel goed volgen in hun gedragslijn, 

heel goed. Maar nu wordt er gevraagd in een motie, kom ik even bij die motie van de VVD en van het 

CDA uit. Het CDA zegt ja wij zijn ook voor verdere ontwikkeling van het raamwerk, tempo, snelheid, heel 

goed. Als Roosendaalse Lijst hebben wij er ook nog eens naar gekeken en wat ons betrof alternatieve 

locaties heb ik de revue laten passeren in de Commissie en ik weerhou niemand om alsnog een kort 

onderzoek te doen en het kan heel kort zijn, wat er gegeven zit, het materiaal, over locatiekeuze heeft 

voorheen al plaatsgevonden, want anders waren ze dus niet in de Bulkstraat terecht gekomen dus die 

papiertjes die zijn zo opgezocht en zo bij elkaar gedaan. Wij zijn ervan overtuigd dat de Bulkstraat voor 

ons wat dat betreft de meest geschikte locatie is en we zullen daarom ook en dat zal ik ook verklaren 

waarom, wij zijn zo ervan overtuigd dat dat de beste locatie is dat voor ons onderzoek naar alternatieve 

locaties helemaal geen probleem is. Laat… 

 

De VOORZITTER: Even interruptie…. 

 

De heer JANSSEN: Laat maar onderzoeken. 

 

De VOORZITTER: Ja.  

 

De heer JANSSEN: En dan komen we waarschijnlijk op het punt uit waar wij al staan. 

 

De VOORZITTER: Ja, even een interruptie, door de heer Van den Beemt. Ja, ga uw gang. 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik had even een déjà vu. Tijdens de Commissie heeft de VVD 

volgens mij redelijk de tijd genomen en de gelegenheid gehad om uit te leggen dat we zo weinig mogelijk 

vertraging willen. Maar misschien was de woordvoerder van de Roosendaalse Lijst toen nog zo 

ontzettend tevreden met z’n eigen verhaal zoals u zojuist al zei dat u dat niet meer helemaal opgepikt 

heeft. Bij de motie komen we tot een vertraging van drie maanden. U heeft zelf twaalf jaar als 

Roosendaalse Lijst de portefeuille ruimtelijke ordening in bezit gehad. In die twaalf jaar bent u er niet in 
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geslaagd om dit plan concreet te krijgen. Wij dachten dan kunnen die drie maanden er vast ook nog wel 

bij en als u daar de VVD de schuld voor wil geven, ga uw gang. 

 

De VOORZITTER: De heer Janssen. 

 

De heer JANSSEN: Voorzitter, dan zal ik daar op deze manier op antwoorden u weet ook en dat heb ik 

ook in de Commissie goed en helder duidelijk uitgelegd. Wij zijn van 2000 af bezig om te kijken en daar 

lag een Provinciale en een Rijksopdracht om goed te kijken naar inbreilocaties, moet ik ze voor u allemaal 

nog opnoemen wat er in tussentijd gebeurd is? Daar hebben wij ook als het goed is aan gehouden maar 

wij hebben ook op dat moment gezegd van dan moet op een bepaald moment zodra de inbreilocaties 

gestalte hebben gekregen en die hebben voor een groot gedeelte, bijna kan ik wel zeggen voor 90% 

invulling gekregen binnen de kombouw. We hebben altijd voorgehouden van wanneer daar de 

mogelijkheden niet meer zijn moeten we zo snel mogelijk naar een planvorming en daar op de basis 

daarvan en nu zijn we zo ver dat die invulling heeft plaatsgevonden dat we nu heel snel en vlot moeten 

gaan kijken naar de invulling van vrije bouwlocaties. Meneer Van den Beemt u weet dondersgoed hoe de 

Roosendaalse Lijst er in zit, maar u maakt er maar een beetje een figuurtje van. Voorzitter, wij gaan dus 

wel instemmen met de motie en ik hoop alsnog dat de VVD hun gezond verstand gebruikt om ook het 

voorstel te steunen. Dank u wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Janssen. Ik ga naar de heer Schijvenaars van de Nieuwe 

Democraten.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Dat was een bijzondere laatste zin van mijn collega van 

de Roosendaalse Lijst de heer Janssen, want hij zei namelijk dat hij in ging stemmen met de motie die 

wordt ingediend door de VVD en dat klopt, die motie gaat u steunen… 

 

De VOORZITTER: Wij gaan niet onderling praten. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Nee. Ja, maar misschien lichaamstaal, voorzitter. Het was in ieder…  

 

De VOORZITTER: Nee, nee, nee.  

 

De heer SCHIJVENAARS: duidelijke uitspraak van de Roosendaalse Lijst en dat is goed nieuws, 

voorzitter, voor het krijgen van een meerderheid voor deze motie. Voorzitter, het is een beetje een heel 

gevoelig onderwerp aan het worden. Het lijkt wel een verkiezingsitem te gaan worden van ben je voor of 

ben je tegen de Bulkstraat, dat zal vast en zeker wel gaan spelen straks op 19 maart. Maar, voorzitter, als 

we nou even teruggaan naar de feiten. Er zijn een aantal mensen in deze zaal aanwezig die willen 

dolgraag gaan bouwen. En zo dadelijk wordt er een besluit genomen over het raadsvoorstel. En het lijkt 

erop dat het raadsvoorstel in meerderheid gesteund gaat worden. Hoe gaat dan een potentiële koper 

naar huis? Heeft die dan het gevoel dat die daadwerkelijk op de Bulkstraat kan gaan bouwen? Ik denk het 

niet en waarom denk ik dat, omdat de wethouder, heel terecht en dat heeft de wethouder heel zorgvuldig 

gedaan, voorzitter, complimenten. De wethouder heeft namelijk aangegeven dat hij zelf geen goed gevoel 

heeft bij de Bulkstraat, nou da’s in openheid en eerlijkheid dat past bij de Nieuwe Democraten zou je 

haast willen zeggen, voorzitter. En vervolgens zegt de wethouder en ik hoop dat iedereen dat ook wel 

doorheeft met zoveel woorden en natuurlijk ga ik kijken naar alternatieven. En via interrupties zegt de  

wethouder ook bevestigend ook ja daar heb ik een paar maanden voor nodig. En de wethouder zegt ook 

dat hij de motie, mede ingediend door de Nieuwe Democraten, niet zal ontraden. Dus, voorzitter, dan ben 

ik het ook eens met mijn collega van GroenLinks, waar hebben we het dan nog over met elkaar, want of 

we nou ja zeggen of nee zeggen, de praktijk zal zijn dat wethouder Theunis namens het college gaat 

proberen voor de verkiezingen maar die zijn al heel snel, dat er een voorstel gaat komen met mogelijke 

alternatieven. En misschien dat dan de wethouder wel zal zeggen van nou op de Bulkstraat kun je 

misschien nog één, twee, drie percelen bouwen, wie weet dat dat een compromis gaat worden. Dus, 

voorzitter, eigenlijk vraag ik toch aan mijn collega’s om vanavond ja dit raadsvoorstel misschien maar de 

kwalificeren als zijnde niet rijp voor besluitvorming, want wat we ook gaan beslissen vanavond het zal 

voor een koper hier aanwezig niet leiden tot enige blijdschap maar alleen maar leiden tot verwarring en 

verdere verwarring. En dan ben ik het eens, voorzitter, met mijn collega van de VVD dat de 
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Roosendaalse Lijst natuurlijk de afgelopen tien, twaalf jaar echt alle tijd heeft gehad om de zaken goed te 

regelen maar dat gewoon heeft nagelaten. Maar goed ik ben blij dat de Roosendaalse Lijst heeft gezegd 

we gaan de motie, gaan wij ondersteunen.  En dat is goed nieuws, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Osch, interruptie. Ja. 

 

De heer VAN OSCH: Meneer Schijvenaars, even een vraagje, korte vraag. Indien ik één ordevoorstel in 

zou dienen om dit raadsvoorstel niet klaar voor behandeling te achten, gaat u dat dan steunen? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, dat gaan wij steunen.  

 

De heer VAN OSCH: Dan zal ik waarschijnlijk dadelijk zo’n voorstel doen.  

 

De VOORZITTER: Ja, maar dan even ambtshalve als voorzitter, dat is buiten de orde. We zijn volop 

bezig met, we zijn volop bezig met de beraadslaging. Dus wij gaan, nee maar dan moet u, dan moet u, 

dan moet u afstemmen. Dat moet in uw stemgedrag daarop, maar u kunt niet zeggen we halen het van 

de agenda af. Dat kan niet. We zijn bijna klaar met de beraadslaging. We gaan zo meteen stemmen. En 

uw termijn is trouwens om. Ja, nee, nee, doe dat maar even bilateraal.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Nog even één zinnetje. 

 

De VOORZITTER: Nou, vooruit omdat ik zo coulant ben vanavond. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Echt ik hoop dat u heel lang burgemeester blijft hier in 

Roosendaal, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Schiet nou maar op. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wat ik dan, wat ik dan wil influisteren bij mijn collega van 

GroenLinks is dat er natuurlijk de ruimte is om voorliggende moties te gaan amenderen op een wijze die 

voldoet aan datgene wat u heeft ingebracht. 

 

De VOORZITTER: Ach, u vindt wel een weg de politiek is geduldig. Zijn er nog anderen in tweede termijn 

die in eerste termijn niet hebben gesproken, dan als dat niet is dan ga ik nog even de eerste termijnlijst af. 

Oké, heeft nog behoefte? Nee, de heer Van den Beemt had geen behoefte meer vanwege die genereuze 

interruptie die ik toestond. De heer Van Ginderen, die wel? Ja. 

 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, nog heel kort voor de twijfelaars. De raad vraagt telkenmale bij 

raadsvoorstellen om alternatieven. Het komt naar voren bij bespreekstukken, het komt naar voren in de 

beeldvorming. Altijd roepen wij tegen elkaar wat zou nou beter zijn voor de procesvorming als we toch 

eens alternatieven krijgen. Nu hebben we hier een raadsvoorstel wat betrekking heeft op ruimte, nu 

hebben we de kans om daar inderdaad nog in te parkeren dat we nog even heel goed kijken naar 

alternatieven en dan zou ik juist zeggen omarm dan die keuze voor die alternatieven en neem dan straks 

inderdaad een wijs besluit, maar hou het raamwerk wel overeind, want het point of no return Bulkstraat is 

nog lang niet gepasseerd. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Ik kijk even naar de heer Missal. Geen behoefte 

aan tweede termijn. De heer Verhoeven? Ja, ga uw gang. 

 

De heer VERHOEVEN: Ja, voorzitter, nog even heel kort het zou natuurlijk gewoon doodzonde zijn dat 

we nu tegen dit raamwerk stemmen, een proces wat al zo lang loopt dat je dat in één keer van de baan 

afveegt hier. Dat zou doodzonde zijn en daar moeten we dus gewoon niet aan beginnen. De heer Van 

Ginderen zegt het, volg, want dat zou niet juist zijn in het proces. Wat mij wel een beetje verwarrend 

overkomt en dat is de wethouder die zegt ja oké misschien toch wel onderzoeken naar andere locaties. 

Wat wil die nou eigenlijk? Gaat die nou toch onderzoeken, zegt die van nou ik neem het, de motie neem 

ik over. Ik ken de locatie voor mij is het niet zo moeilijk om te zeggen van nou de Plantagebaan en ik heb 
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het al gezegd lint bebouwing, ruimte voor ruimte, het, het staat allemaal bekend en de locaties ’t Swert 

van ’t Schip enzovoort er zijn er nog wel enkele, er zijn er nog wel meer. Misschien is het heel simpel om 

te zeggen voer het dan uit die, deze motie neem het over, dan zijn we allemaal tevreden. Maar stem dan 

ook voor het raamwerk want het voorontwerp plan dat komt er nog aan, dan kunnen we eindelijk verder 

met dit plan. Daar zijn wij het allemaal mee eens. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel de heer Verhoeven. Nog anderen van u raad in tweede termijn? Niemand 

vergeten? Nee. Wethouder nog behoefte aan een reactie? Dat is niet het geval. Dan zijn wij toe aan, aan 

besluitvorming. En zoals u weet gaan we eerst over het moedervoorstel stemmen en vervolgens over de 

motie, de motie nummer 1. Wij gaan over tot besluitvorming en dan beginnen we met het voorstel zelf. 

Heeft één uwer nog behoefte aan een stemverklaring vooraf? De heer Van Osch, ga uw gang. 

 

De heer VAN OSCH: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn tegen omdat wij niet anders kunnen. 

 

De VOORZITTER: Ja, dat, nee maar dat heeft u in uw termijnen als gezegd dus dat is een bevestiging 

van uw, van uw termijnen, maar dat is uw stemverklaring en dat mag allemaal hoor. Anderen nog 

behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit voorstel? 

Voor dit voorstel hebben gestemd, de fracties van de Roosendaalse Lijst, de VLP, het CDA, de PvdA en 

de en de rest is tegen. We gaan even, we gaan even tellen. Met 19 voor en 13 tegen is het voorstel 

aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de motie. Motie nummer 1. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring hierop? De heer Schijvenaars ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, uiteraard gaan de Nieuwe Democraten deze motie steunen omdat 

we hem mede hebben ingediend, maar los van de uitkomst van de stemming, voorzitter, zijn we in ieder 

geval blij dat de wethouder de motie heeft omarmd en daarmee toch gaat uitvoeren. 

 

De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? De heer Verhoeven. 

 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter, in tegenstelling tot onze eerste, in onze eerste termijn gaan wij deze 

motie steunen omdat de wethouder ook aangeeft dat hij de motie in ieder geval zal omarmen, dus we 

steunen deze. 

 

De VOORZITTER: Dank u. De heer Van Osch. 

 

De heer VAN OSCH: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn tegen deze motie omdat wij vinden dat het de 

verwarring alleen maar groter maakt. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog. Dat is niet het geval. Wij gaan stemmen. Wie is voor motie 

1? Voor motie 1 hebben gestemd de fracties van de Roosendaalse Lijst, de VLP, Nieuwe Democraten, 

CDA, VVD, PeP en de SP. De motie is in elk geval aanvaard. 

 

b. Voorstel 6 Roosendaal stad van de menselijke maat 

De VOORZITTER: Goed, wij gaan naar agendapunt 6.b en c. handelend over Roosendaal stad van de 

menselijke maat  respectievelijk Visie decentralisatie AWBZ Goed voor Elkaar. Wie van u raad wenst 

hierover het woord? Ik inventariseer even. Niemand? Mevrouw Oudhof, meneer Schijvenaars, meneer 

Yap, oké, ja. Ik begin met mevrouw Oudhof van de SP. En nogmaals op beide, op beide dossiers zo u 

wenste één termijn b en c. 

 

Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt onder andere Roosendaal stad van 

de menselijke maat. De raad wordt hierin voorgesteld een aantal uitgangspunten vast te leggen voor de 

inrichting van het nieuwe zorgstelsel, oftewel de decentralisatie van de AWBZ. Voorzitter, de SP wil kort 

ingaan op de toezeggingen die zij gedaan heeft in de Commissie Omgeving van 15 januari jongstleden. 

Allereerst de visie van de SP met betrekking tot zorg en de SP uitgangspunten om een ander zorgstelsel 

vorm te geven. Al in 2008 kwam toenmalig fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Agnes Kam, met het 
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voorstel om de zorg naar de buurten dichterbij de mensen te brengen en de wijkverpleegster in ere te 

herstellen, zie hiervoor het boekje “De buurt, de schaal voor de toekomst”. Ik heb het meegenomen, voor 

de geïnteresseerden. SP-uitgangspunten die hierin ook verwoord staan zijn zorg in de buurt, een 

kleinschalige menselijke aanpak, kleinschalige voorzieningen en het oprichten van buurtzorgteams en 

wijkverpleegkundigen. Voor belangstellenden heb ik nog wat exemplaren, dus iedereen kan het nog 

nakijken en even inzien. Het ligt daar op tafel. Dat zijn onze uitgangspunten nog steeds. De SP is wel 

degelijk voor verandering en een voorstander van een geheel nieuw zorgstelsel. Maar in de huidige 

voorstellen zijn de kernbegrippen privatisering, vermarkting, verzelfstandiging en individualisering te veel 

aan de orde. Het gevolg is dan ook dat mensen zich steeds minder betrokken voelen bij de publieke zaak. 

Het is dan meer een ieder voor zich cultuur geworden. Met de voorgestelde kaders in het raadsvoorstel 

kunnen wij zoals u begrijpt dan ook niet instemmen, want dat lost naar onze mening het probleem niet op. 

Dit voorstel is gebaseerd op bezuinigingen. Nog steeds zijn er megazorginstellingen met veel 

bureaucratie, fusies, grote macht van zorgverzekeraars en is de zorgverlener meer een formulieren- 

invuller dan een zorgverlener. Het draait te weinig om de mensen zelf. Uiteindelijk zal dit ten koste gaan 

van gemeenschapszin en het elkaar helpen. Dan naar de volgende toezegging. De SP was voornemens 

met een motie in de raad te komen om als Roosendaal landelijk zijn zorgen kenbaar te maken over de 

Wmo. Voorzitter, de tijd heeft ons hierbij ingehaald. De wethouder gaf in de Commissie aan dat dit 

Roosendaals college ja heeft gezegd bij de VNG over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

van het Rijk, dit terwijl 67 van de gemeenten juist nee zeggen tegen deze plannen. Nee zeggen ook de 5 

andere gemeenten waar Roosendaal mee samenwerkt met betrekking tot decentralisatie van de AWBZ. 

Voorzitter, de SP wil graag van de wethouder horen waarom de raad als hoogste beslissingsorgaan niet 

ingeschakeld is bij dit standpunt van de gemeente Roosendaal en het college eigenstandig los van de 

raad hierover een standpunt heeft ingenomen. En als tweede wil de SP van de andere fracties graag 

horen of zij alsnog hun zorgen over de nieuwe Wmo en het voorgestelde budget kenbaar willen maken in 

Den Haag. Voorzitter, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, mevrouw Oudhof. Meneer Schijvenaars nog een interruptie richting en 

daarna de heer Yap. Ja, ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De SP die vraagt of wij de zorgen delen. Ja, natuurlijk. 

Ik geloof dat iedereen in deze zaal unaniem de zorgen deelt. Maar de vraag is nu hoe willen wij die 

zorgen wegnemen en daarvoor is het voorstel gebaseerd op een aantal uitgangspunten. En dan vraag ik 

aan u, waarom heeft u nou van die principiële bezwaren met betrekking tot de geformuleerde 

uitgangspunten. Het zijn er zes, u kent ze. Wat is uw principiële bezwaar? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, als u heeft gehoord waarom dat wij toch niet mee gaan instemmen en 

ik hoop dat u dat ook gedaan heeft. Wij hebben gezegd er zit te veel privatisering, marktwerking zit erin en 

dat zijn allemaal verzelfstandigingen, individualisering en dat zijn allemaal punten waarvan wij zeggen van 

nou daar willen wij dus niet aan meedoen. Het gaat over, ik zal ze even noemen want u wilt ze graag 

denk ik letterlijk horen: de gemeente als beleidsregisseur, de eigen kracht experimenteer leer en 

overlaten aan maatschappelijke partners, dat zijn allemaal punten die dan daarop slaan. Dus wij, wij 

zullen niet mee instemmen en ja, leuker kunnen we het niet maken, dus wat dat betreft zal u het daar toch 

mee moeten doen.  

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ja, u laat niet alleen maar uw kiezers maar ook alle 

kiezers erg in de steek met deze fundamentele opstelling mijn vraag aan u is dan ook gaat u nog actief 

mee bewegen bij de verdere uitwerking van dit raadsvoorstel of gaat u inderdaad achterover leunen en 

iedere keer zeggen van nee, nee, nee. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, misschien laten we de heer Schijvenaars in de steek, maar wij laten 

heel veel andere mensen die zorg nodig hebben niet in de steek en als u de ingezonden brieven gelezen 

had in het Brabants Nieuwsblad die na de Commissie erin gestaan heeft was er in ieder geval één zorg, 

een zorg, iemand, een mevrouw die zorg nodig had heel erg blij met de opstelling van de SP waarbij toch 

gezegd werd van wij staan, wij vallen daar straks allemaal buiten die boot, die de raad nu nog naar voren 

brengt, dus wat dat betreft zijn wij daar, ja blij dat we dit naar voren brengen dan. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik was benieuwd naar het betoog van de SP omdat juist in de Commissie 

werd aangegeven wij komen met een alternatief ten aanzien van dit raadsvoorstel. Ik zie uw boekje de 

buurt de schaal van de toekomst, nou u weet ook dat juist de drie decentralisaties zijn bedoeld om juist in 

die buurt de zorg onder andere mogelijk te maken. Dat zien wij ook terug in die zes punten ondermeer die 

u noemt, u noemt daar, u kijkt daar toch wat anders tegen aan. Waarom komt u dan niet met een 

alternatief in de raad? 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik denk dat ik dat met mijn betoog eigenlijk wel duidelijk gemaakt heb. 

En eigenlijk zou ik denken van een Partij van de Arbeid die zou zich ook wat harder moeten maken voor 

de zorg en minder voor de marktwerking in de zorg. En ik vind het eigenlijk jammer dat ik juist de Partij 

van de Arbeid daar minder over hoort want marktwerking in de zorg en marktwerking gaan gewoon niet 

samen, dus vandaar.  

 

De VOORZITTER: Nog eentje? 

 

De heer YAP: Ja.  

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer YAP: Nou, die laatste opmerkingen zijn voor de SP uiteraard. Maar nogmaals centraal in dit 

raadsvoorstel is de menselijke maat, dat staat er gewoon letterlijk in dat dat het uitgangspunt is. En 

volgens mij heeft u dat juist in 2008 landelijk met de SP ook opgeschreven, dus ik snap niet waarom u nu 

niet kan instemmen met dit raadsvoorstel.  

 

De VOORZITTER: We zullen het allemaal straks bij de stemmingen zien en beleven. Mevrouw De Beer. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Inderdaad in de Commissie was de SP heel erg gekant tegen 

deze ontwikkelingen, het, wat ons betreft had het weinig realiteitszin want we hebben natuurlijk toch te 

maken met een aantal zaken in onze maatschappij. Maar hoe kijkt u dan tegen het feit dat juist de 

zorgaanbieders al zo aan het voorsorteren zijn op deze ontwikkelingen. We hebben er een avond voor 

gehad en daarin werd duidelijk dat mensen elkaar al opzoeken, organisaties elkaar al opzoeken om juist 

die zorg te leveren die nodig is. Hoe ziet u dat? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, de SP, om even op mevrouw De Beer te reageren, de SP is natuurlijk helemaal 

niet tegen de zorg en tegen de invulling van de zorg, alleen de manier waarop. En ik heb juist in mijn 

betoog heb ik aangegeven van het, het grondprincipe dat de zorg in de buurt, naar de buurten gaan dat is 

zelfs een idee van de SP geweest, zoals ik al aangegeven heb. En alleen wij vinden die invulling dat 

mensen dat moeten aangeven welke zorg dat ze nodig hebben en dat het veel meer bij de mensen zelf 

moet zijn en dat zij kunnen beslissen wat het is en dat er geen, dat er veel minder bureaucratie te pas zou 

moeten komen, veel minder grote organisatie die met eigen belangen ja en nu, nu wordt de AWBZ zo 

ingevuld dat dat wel zo nog is, dus wat dat betreft, denk ik, zoals wij het toen voor ogen hadden en zoals 

wij het nu nog voor ogen hebben is dit een andere invulling.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
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Mevrouw DE BEER: Ja, nog even. U zegt dat de AWBZ nu zo wordt ingevuld zoals die nu nog is. Ja, ik 

snap uw zin niet helemaal goed ik kan hem ook niet precies herhalen hoort u wel. Maar we zijn juist aan 

verandering bezig om te zorgen dat de zorg efficiënt en effectiever wordt, bent u het daar wel met mij 

eens? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Nou, mevrouw De Beer, ik zou het heel graag willen geloven en ik zou het graag, 

heel graag in mee willen gaan, maar wat wij zien en daar is natuurlijk ook onderzoek naar geweest, grote 

organisaties, hele grote megafusies, dat werkt niet efficiënter en dat is niet doelmatig, dus wat dat betreft 

hebben wij daar grote zorgen over.  

 

De VOORZITTER: Akkoord. Ja, dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik ga naar de heer Schijvenaars in eerste 

termijn. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Het blijft toch eigenlijk wel pijnlijk dat de SP tegen de 

menselijke maat is. Dat is toch, ja, eigenlijk heel zorgelijk, voorzitter. Je kunt van alles en nog wat vinden 

over het rijksbeleid en dat vinden wij ook als Nieuwe Democraten. Maar het gegeven is wel dat het 

rijksbeleid naar ons toe komt. En dan moet je dus simpelweg gaan voorsorteren. Nou dat gaat 

buitengewoon moeizaam, dat weten we met elkaar. Er is ook een presentatie geweest recent waarin ook 

echt een deskundige die er helemaal in zit ruiterlijk toegeeft ik weet maar 20% wat er allemaal op ons af 

gaat komen. Dus we moeten met elkaar dat vertrouwen hebben, dat we elkaar gaan vasthouden om te 

zorgen inderdaad dat juist de hele vervelende situaties niet voorkomen dan wel geminimaliseerd worden. 

En dat kunnen we alleen maar doen, voorzitter, als we met elkaar samenwerken. En ook als je kijkt naar 

het raadsvoorstel van dit college daar is nog best wel wat op aan te merken, voorzitter. Maar het gaat nu 

simpelweg om de geformuleerde uitgangspunten, zijn we het daarmee eens ja of nee. En juist omdat het 

zo ongelooflijk moeilijk is, voorzitter en ook zo belangrijk is en ook vanuit het besef dat wij straks de 

komende vier jaar honderden miljoenen ter beschikking krijgen voor al die decentralisaties, dan kun je 

maar beter zorgen dat je er bovenop zit en dat je zorgt dat je met iedereen aan tafel zit. Want dat de basis 

op dit moment niet op orde is, voorzitter, dat is helder. Daarom zullen ook de Nieuwe Democraten er alles 

aan doen dat die basis wel op orde gaat komen. En dit raadsvoorstel, voorzitter, zal er in ieder geval aan 

toe bijdragen. En we zijn ook blij dat we ook de wethouder toen gecomplimenteerd, dat hij al grote delen 

van ons toekomstprogramma heeft overgenomen gericht op die menselijke maat, daar was hij nog 

uitermate eerlijk over, voorzitter. Er is, voorzitter, in ieder geval één element dat we toch nog graag 

zouden willen toevoegen juist om het raadsvoorstel nog beter te maken. En het amendement, voorzitter, 

dat wordt mede ingediend door de fractie van de VVD en dat amendement, voorzitter, luidt “Roosendaal 

stad van de menselijke maat”. En besluit: 1, als uitgangspunt 4 op te nemen de volgende tekst en die 

tekst die luidt “dat het nieuwe stelsel waar mogelijk haar basis heeft in de directe woonomgeving van alle 

onderscheiden wijken, buurten en dorpen”. En besluit 2: dat de voorgestelde opeenvolgende 

uitgangspunten 4, 5 en 6 te vernummeren tot 5, 6 en 7. Dat is techniek. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Roosendaal stad van de menselijke 

maat”, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Mevrouw De Beer. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. Even een vraagje aan de Nieuwe Democraten. Gaat u met die 

ene zin die u als amendement indient het hele stukje 4 vervangen? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, sorry dat ik daar misschien onduidelijk  was, nee het schuift 

gewoon op, het komt er gewoon bij. Alleen ik vond dat nummer 4 ook iets aangeeft over het belang van 

het uitgangspunt, maar niet meer dan dat. Dus nu zijn er 6 uitgangspunten en er komt 1 uitgangspunt bij.  

 

Mevrouw DE BEER: Nog een vraagje. Ik, ik zie het verschil niet echt. U, u gaat ook van wijken, buurten, 

dorpen, nou dat wordt hier ook op de schaal van de wijk of het dorp, dus sorry ik mis de essentie van het 

amendement. 
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, laat ik dat dan toelichten met een concreet voorbeeld. De 

uitgangspunten zoals ze geformuleerd staan, want daar gaan wij over beslissen vanavond op basis 

daarvan ga je de zaken verder uitwerken. En als je de uitgangspunten houdt zoals ze nu zijn, dan zou het 

kunnen, zou kunnen dat er dan straks een uitwerking komt waarvan wordt gezegd nou om die, die zorg 

die basis goed te gaan regelen dat het college dan zegt van dat het college dan zegt dan stellen wij voor 

dat er wel zo’n basis komt in Wouw maar niet in Heerle en niet in Moerstraten. En wat wij aangeven is dat 

met dit uitgangspunt erbij dat ook elk dorp, elke wijk en ook elke buurt een eigen basis heeft, dat is de 

essentie. Voorzitter, dat ten aanzien van het ene raadsvoorstel. Voorzitter, het andere raadsvoorstel over 

die decentralisatie AWBZ Goed voor Elkaar ook dat raadsvoorstel, voorzitter, zullen wij gaan steunen 

maar we willen daar wel graag nog één opmerking bij plaatsen en dat is het leidende principe van die 

burgerkracht. Dat leidende principe dat wordt tegenwoordig gebruikt door echt Jan en alleman. Elke 

overheidsorganisatie heeft het over burgerkracht. En wat ik in de Commissie ook al heb aangegeven, 

voorzitter en ik herhaal het even heel expliciet, is dat die eigen kracht, voorzitter, is niet onuitputtelijk. Maar 

wat nog veel belangrijker is dat die eigen kracht ook geen panacee is voor alle kwalen die zullen gaan 

ontstaan in de komende periode, dus ik hoor ook graag een korte reactie van de wethouder of hij het daar 

ook echt mee eens is en wat hij dan ziet als alternatieven als de burgerkracht wellicht is uitgeput, 

voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer meneer Schijvenaars. Vervolgens ga ik naar de heer Yap van de fractie 

van de Partij van de Arbeid. 

 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ik zal het zeer kort houden omdat we in de Commissie Omgeving al 

uitgebreid ingegaan zijn op de punten die in het raadsvoorstel zijn genoemd en de accenten die de PvdA 

bij dit raadsvoorstel legt. We hebben één amendement opgesteld en ik denk dat we qua inhoud niet veel 

verschillen met de wethouder enkel qua formulering. En het amendement ligt bij iedereen op tafel. Ik zal 

dat hierbij ook voorlezen. Amendement “Maatwerk” en dat gaat als volgt, dat we als beslispunt 5 als volgt 

wijzigen: “stelt vast dat iedereen recht heeft op maatwerk en gezien de unieke situatie van iedere burger 

zal dit leiden tot niet gelijke behandeling”. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 2, heet “Maatwerk” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. En er is een vraag aan u van de heer Van Poppel. 

 

De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het amendement, amendement best wel goed in 

de basis want ik denk dat ik meen te begrijpen dat u bedoelt, maar om hem dus krachtiger te maken zou 

ik voorstellen dat u zegt punt 5 “stel vast dat iedereen recht heeft op maatwerk.”, daarmee geef je al aan 

dat er dus verschil gaat zijn in de benadering en de behandeling van de ene en de andere persoon. En 

dat gaat er om en anders krijg je weer die ellelange discussie van gelijk, oneven, ongelijk, noem maar op. 

Het gaat om de essentie maatwerk. 

 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

 

De heer YAP: Voorzitter, daar kan ik me wel in vinden. Ik zal er even over nadenken en wellicht in tweede 

termijn het amendement aanpassen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Matthijssen van de fractie van de VVD. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, om met de deur in huis te vallen, de VVD zal 

beide voorstellen steunen. Het belangrijkste in dit traject is vertrouwen, vertrouwen in onze inwoners maar 

ook vertrouwen in de partners die hiermee aan de slag gaan. Vertrouwen wat die partners ook nodig 

hebben en wat ze ons ook gevraagd hebben tijdens die bijeenkomst waarin de plannen werden 

toegelicht. Dus bij deze wil de VVD ook het vertrouwen uitspreken naar die partners. Ga ermee aan de 

slag en dan komen we zelf bij de plek waar we willen komen en dat zal niet zonder slag of stoot gaan. 

Terugkomend nog even op de bijdrage van de heer Schijvenaars over zijn amendement. Mevrouw De 

Beer zei het ook van nou wat voegt het toe. In mijn opinie staat het er eigenlijk wel in het stuk maar ik heb 

toch gemeend samen met de VVD-fractie om het mede te ondertekenen om de Nieuwe Democraten over 

te halen het voorstel daarmee te steunen en een bredere meerderheid te krijgen voor deze 
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decentralisaties, want daar is een brede meerderheid voor nodig. Dus met die reden hebben wij het 

ondertekend om te zorgen dat de Nieuwe Democraten over de streep zijn. Tot zover, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Ja, dank u zeer de heer Matthijssen. Anderen nog van u raad in eerste termijn? Dat is 

niet het geval. Wethouder Jongmans de beantwoording namens het college. 

 

De heer JONGMANS: Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de bijdrage van mevrouw Oudhof. Ik 

vond het overigens een bijdrage die zeker ten aanzien van het eerste deel uitstekend zou passen in de 

Tweede Kamer. Maar niet meer hier, wij voeren uit wat daar beslist wordt. Waarom ik de raad niet heb 

ingeschakeld vroeg u? Wij hebben daar in de Commissie uitgebreid over gedebatteerd en u doet mij te 

kort als u zegt dat wij ja hebben gezegd, want in de Commissie heb ik nadrukkelijk uitgelegd dat wij ja 

mits hebben gezegd. En als je kijkt naar het VNG-magazine wat afgelopen week uitgekomen is, ik liet het 

net nog lezen aan de voorzitter want er staat in dat een raadslid voorzitter van de gemeenteraad moet 

worden in de toekomst… 

 

De VOORZITTER: Afgrijselijk artikel. 

 

De heer JONGMANS: Maar daar staat ook in, daar staat ook in, in een reactie wat de VNG gedaan heeft 

met die uitslag dat 100% van de gemeenten, 100% van de gemeenten, aangegeven heeft zich uitermate 

grote zorgen te maken over de ontwikkelingen van de zorg in dit kader, dus ook Roosendaal. En ook is 

gezegd dat de mits-aspecten en de tenzij-aspecten die er genoemd zijn, dat die volledige 

overeenkomsten hebben. En ik heb ook uitgelegd waarom wij ja mits hebben gezegd, heeft vooral te 

maken met continuïteit in dit dossier want wij kunnen geen tijd verliezen. Dus wij hebben niet zomaar ja 

gezegd. En waarom ik u niet heb ingeschakeld? Ja, dat heeft alles te maken met de termijn. De dag dat 

wij elkaar spraken in de Commissie was ook de dag van de deadline dat wij onze reactie in konden 

leveren bij de VNG. En dat hebben de meeste gemeenten in Nederland en ook in West-Brabant gedaan 

op de dinsdag daarvoor dus u consulteren of raadplegen was nauwelijks mogelijk. Er waren raden die 

overigens een eigen initiatief hebben genomen in gemeentes heb ik gelezen, maar goed, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, om op dat laatste nog even in te gaan. Kan de wethouder mij zeggen 

wanneer die brief van de VNG binnengekomen is? En mijn tweede opmerking is van de wethouder zegt 

van ja wij hebben ja mits gezegd, maar een ja is een ja. En die stem die wordt natuurlijk ook 

meegerekend als ja. De gemeente Roosendaal zit niet in die 67% van de gemeenten die toch 

aangegeven hebben van nee wij zijn tegen het voorstel van, van, van, van, van de Tweede Kamer van, 

Van Rijn nee van Van Rijn, vanuit het Rijk van de Wmo we hebben grote zorgen. U heeft het wel 

aangegeven met mits, maar dat zegt iets anders als ja of nee. Bent u dat met mij eens? 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer JONGMANS: Nee, dat ben ik het niet mee eens, voorzitter. Overigens wanneer de brief van de 

VNG is binnengekomen dat zal ergens in de tweede helft van december geweest zijn. Er is vervolgens 

Kerstreces ontstaan en na de vakantie is er een voorstel in het college gekomen, leidend tot een B & W-

besluit op de 14
e
. Helemaal niet apart dus, die brief hadden wij niet maanden, die hadden we medio 

december. En in de Commissie en daar doet u mij tekort, in de Commissie heb ik zeer uitgebreid 

uitgelegd waarom ik ja mits heb gezegd of waarom het college ja mits heeft gezegd en ook wat die mits 

verder betrof. Ik heb u toen daar niet op horen reageren, voorzitter en eigenlijk hoor ik dat nog niet. Dus 

wij hebben niet alleen maar ja gezegd, we hebben vooral benadrukt waar wij de problemen hebben, dat 

zijn dezelfde problemen die de nee-gemeenten hebben geantwoord . En ik heb uitgelegd waarom ja en 

daar hoor ik u niet over daar heb ik u in de Commissie overigens ook niet over gehoord, voorzitter. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik kan maar één ding bedenken waarom het college of deze wethouder 

toch ja gezegd heeft en dan denk ik alleen maar van ja de Partij van de Arbeid doet mee in het kabinet 

dus vandaar dat ze al snel zeggen van ja wij zijn voor. En ik vind het jammer dat de gemeente 



 
 

Verslag raadsvergadering 29 januari 2014     pagina 26 

Roosendaal toch niet duidelijker met een nee, de bezwaren en de zorgen heeft kenbaar gemaakt in Den 

Haag. 

 

De heer JONGMANS: Voorzitter, wij hebben ja gezegd en dan leg ik er, dan val ik in herhaling ten 

opzichte van wat ik in de Commissie heb gezegd. Ik vind het grote probleem van deze enquête, de 

resultaten dat als je nee zegt, dat je het proces stilzet  en 1 januari 2015 komt razendsnel dichterbij en dat 

proces en de inhoud van dat proces daarin kunnen wij ons niet veroorloven om dat stil te zetten. Wij 

moeten doorgaan. Tegelijkertijd dat moet parallel lopen zullen wij met de Staatsecretaris en dat was de 

strekking van onze mits-argumenten zullen wij door moeten gaan en met elkaar moeten spreken over een 

aantal punten waar wij het nog niet over eens zijn met name die punten van die zorgverzekeraars. 

Daarvoor moet je het niet stilzetten en nee zeggen, zou de suggestie in kunnen, kunnen wekken dat je 

het stil wilt zetten en de raad en het college, maar de partners en zelfs onze zorgvragers voor over die 

kunnen wij het niet aandoen dat wij dit proces straks op een roffeltje af moeten handelen, we moeten er 

zorgvuldig mee doorgaan en daarom hebben wij ja gezegd. 

 

De VOORZITTER: Laatste keer mevrouw Oudhof, op dit punt. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat is dan heel jammer dat er toch een ja gezegd wordt, want u doet 

alle zorgbehoeftigen tekort want als u nee had gezegd en u ziet het nu de Wmo wordt misschien wel 

uitgesteld, dan komen er ook meer grotere budgetten naar de gemeentes toe. En dan kan de gemeente 

dus meer zorg verlenen, dus ik vind het heel jammer dat u toch een ja gezegd heeft. 

 

De VOORZITTER: De wethouder vervolgt zijn betoog, want het zijn toch dezelfde interrupties. 

 

De heer JONGMANS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben klaar met de bijdrage van de SP. Dan de bijdrage 

van de Nieuwe Democraten die dat amendement. Voorzitter, ik begrijp wat de Nieuwe Democraten 

beoogt want de Nieuwe Democraten leest in het huidige punt vuur, vier, niet dat het gaat om alle wijken 

en dorpen en dat wordt hier beoogd. Ik denk dat het overbodig is om daar, om daar een extra punt bij te 

zetten. Ik denk dat het voldoende is om het met elkaar over eens te zijn dat je punt vier ook zou kunnen 

formuleren in de tekst die eronder staat “sociale wijkteams in alle wijken en dorpen krijgen de 

ontwikkelopgave”. En voorzitter dan bereikt de Nieuwe Democraten dat we benadrukken en ook de VVD 

benadrukken dat in alle wijken en dorpen dergelijke acties moeten komen en blijft het wel binnen de 

kaders van dat punt vier want dat is dat werken van klein naar groot en ik zou het heel waardevol vinden 

om het daarbinnen te achten, dus ik zou het amendement niet over willen nemen. Maar ik zou er wel aan 

tegemoet willen komen door het huidige punt vier uit te breiden met een paar woorden. En dan het 

amendement…. 

 

De VOORZITTER: De heer Matthijssen… 

 

De heer JONGMANS: Sorry, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Matthijssen op dit punt? Ja, nee geeft niet. De heer Matthijssen. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Even kort een vraag, voorzitter. Betekent dat dat de wethouder nu zelf de tekst 

amendeert zodat wij als wij het aannemen dat het er automatisch in komt? Zou wel praktisch zijn 

misschien? 

 

De heer JONGMANS: Ik, ik, ik, ik doe u een voorstel en het is aan u om daar dadelijk op te reageren denk 

ik, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja. Ik, ik, even ambtshalve als u de tekst veranderen wil in deze fase moet het wel van 

u komen met een, met een amendement. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Precies. 
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De VOORZITTER: Want wij kunnen dat niet overnemen want anders dan een motie maakt een 

amendement de tekst van het raadsvoorstel anders, dus u bent wel aan zet. Maar als dat in gemeen 

overleg kan en iedereen is happy nou dan is dat buiten plezierig. Wethouder. 

 

De heer JONGMANS: Ja, dat vind ik ook. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer JONGMANS: Ja en dan, voorzitter, het amendement zoals dat door de Partij van de Arbeid is 

ingebracht. Ik begrijp dat. We hebben er natuurlijk bewust voor gekozen om dat te formuleren zoals dat 

geformuleerd is, stel vast dat iedereen recht heeft op een ongelijke behandeling, want dit staat er 

eigenlijk, ja gevoelsmatig misschien met die negatieve, die negatieve context want dan vestigt, dat vestigt 

echt de aandacht op dat punt en daarmee maken we echt zichtbaar dat we willen veranderen. Dat we 

willen kantelen, geen uniformiteit meer, geen standaardisering meer en geen gelijkheid meer. Maar ik 

begrijp, voorzitter, dat zeker als je mensen wilt bereiken en mensen wilt winnen dat je het positief moet 

formuleren dus ik heb geen probleem met het amendement. Zeker niet als we het erover eens kunnen 

worden dat de tekst zoals die in het stuk staat onder het kopje, stel vast dat iedereen recht heeft op 

maatwerk en de tekst daaronder die het uitlegt als die ongewijzigd blijft, voorzitter, dan ben ik het met de 

indieners van het amendement zeer eens. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, wethouder. Tweede termijn van de zijde van u raad. Wie in tweede 

termijn? Ik inventariseer even. Mevrouw Koenraad, meneer Van Gestel… Ik begin even bij de nieuwe 

sprekers, ten opzichte van die in de eerste termijn. Voor nu begin ik bij mevrouw Koenraad van de fractie 

van GroenLinks. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben we inderdaad deze twee 

raadsvoorstellen uitgebreid al besproken. Toen was het al een A-stuk voor GroenLinks. In vele 

Commissies en ook in die Commissie hebben we gepraat over eigen kracht en dat eigen kracht -verhaal 

is een echt GroenLinks verhaal. Dat vind je ook nu terug in dit raadsvoorstel. Wat we ook in heel veel 

Commissies hebben gezegd is dat die bezuinigingen die er overheen zijn gekomen dat die natuurlijk  het 

eigen kracht verhaal gekaapt hebben en die bezuinigingen hoeven wij ook niet te verdedigen, die komen 

niet uit de GroenLinks koker. Wel begrijpt GroenLinks dat de lokale verantwoordelijkheid in de raad is dat 

de decentralisaties en het is ook door anderen al gezegd, zoals ze op ons afkomen in een veranderende 

omgeving en binnen een nieuwe rolverdeling tussen organisaties, raad, inwoners, wethouder, ambtelijke 

organisaties, dat we daarmee aan de slag moeten. En dat is een hele andere verantwoordelijkheid dan op 

landelijk niveau voor de verschillende fracties die een landelijke vertegenwoordiging hebben in de raad of 

in de Tweede Kamer. Met dit raadsvoorstel stad van de menselijke maat kunnen we de veranderingen 

aangaan daar vertrouwt GroenLinks op. En voor GroenLinks blijft het dus een heel bruikbaar en goed 

voorstel en we gaan dan ook akkoord met dit raadsvoorstel en met de visie over de AWBZ. Over de 

amendementen ja we wachten even af wat de Nieuwe Democraten en VVD dan gaan doen met de tip 

van de wethouder. En over het andere amendement van de PvdA, GroenLinks heeft wel begrepen van de 

organisaties dat juist die zin wel discussie veroorzaakt binnen de organisaties en dat het daarmee wel 

echt als onderwerp op de kaart komt, dus GroenLinks is ja neigt toch naar het handhaven van de zin 

zoals die er staat juist omdat er wel wat nodig is om een discussie goed te voeren dus GroenLinks gaat 

dat amendement niet overnemen maar we begrijpen wel de intentie. Dat was het. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Ik ga naar mevrouw De Beer van de Roosendaalse 

Lijst. 

 

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst heeft genoeg realiteitszin om zich 

te beseffen dat we moeten anticiperen op ontwikkelingen en dat doen we ook met het stemmen over 

deze twee raadsvoorstellen. Wij zijn er ook positief over. We waren zelfs al zover in de Commissie dat we 

wat richting al aangegeven hebben voor de inrichting en vooral de eigen, de verantwoordelijkheid, 

eindverantwoordelijkheid. Zeker met het oog op de pilots die al van start gaan vonden wij erg belangrijk 

om aan te geven en de toezegging van de wethouder om ook de huisartsen en de kleine zorgaanbieders 

in de het vervolg van het proces te betrekken vonden wij erg positief. We hebben het al even over de 
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zorgaanbieders gehad, zij vragen vooral duidelijkheid. En ik denk dat wij dit doen door inderdaad zaken 

met elkaar af te stemmen. En het vertrouwen wat ook door de VVD al genoemd is nou ik denk dat wij 

daar gewoon op, ja, dat wij echt wel mogen vertrouwen in onze zorgaanbieders, want dat hebben zij al 

getoond in de wijze waarop zij met deze grote transitie omgaan want het is niet alleen een transitie maar 

het is ook een transformatie, ook voor hun. Wat de amendementen betreft, ja ik heb het in mijn interruptie 

al laten weten dat het een kleine toevoeging is. Nou ja als wethouder het verder niet, nou het is ook geen 

probleem natuurlijk. Wij wachten de tekst dan direct eventueel nog af. En ja ik was inderdaad ook wel bij 

het lezen van het stuk getrickert door de opmerking ongelijke behandeling. Ik had zoiets hebben ze dat 

eigenlijk wel goed opgeschreven, maar blijkbaar brengt het wel wat teweeg, dus voor de Roosendaalse 

Lijst zou het niet veranderd hoeven te worden. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, ik ga naar de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals wij in de Commissie beloofd hebben en belofte 

maakt schuld hebben wij het besproken in de fractie. En de fractie van de Vrije Liberale Partij, voorzitter, 

was er snel uit. Wij zijn tegen beide raadsvoorstellen. U kunt het maar alvast gehoord hebben van ons. 

Een hele uitleg behoeft er ook niet te zijn, voorzitter, in de Commissie hebben wij genoeg onze bijdrage 

geleverd. En laten wij duidelijk stellen dat zolang het college nog niet in de maat loopt van haar eigen visie 

en plannen vinden wij het gewoon geen goed idee om daarop voort te gaan borduren. Laat eerst maar 

eens zien dat wat u al drie jaar belooft u daadwerkelijk ook morgen kunt waarmaken, dat is namelijk beter 

dan de garantie die wij hebben gehad dat de zorg in ieder geval betaald gaat worden als blijkt dat mensen 

meer zorg nodig hebben en wij de budgetten niet hadden, want ja waar halen we het geld dan vandaan? 

In ieder geval niet uit het stuk de menselijke maat. Voorzitter, de VLP kan kort en krachtig zijn wij gaan 

voor echte zorg, wij gaan voor zusters en patiënten en wij gaan voor familie en hun naasten die zorg 

verlenen en we nemen niemand de maat, wij zijn een stad van mensen. Een stad, voorzitter, gezicht 

hebbende. Wel vinden wij het frappant dat GroenLinks in deze raadszaal ja ik zou bijna willen zeggen een 

vurig bepleiter is van uw beleid, van uw keiharde vochtig, keiharde hartvochtige beleid van het kabinet. En 

ik citeer hun eigen fractie uit Den Haag, volgens GroenLinks kamerlid Linda Voortman hebben de 

bezuinigingen op de zorg afschuwelijke gevolgen. Kijk, voorzitter, dat zijn de keiharde feiten.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. Ja, ga uw gang. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me toch af of meneer Van Gestel ook 

geluisterd heeft naar mijn terrein, uh termijn, want wat u nu zegt heb ik precies behandeld in mijn termijn. 

Die bezuinigingen zijn niet van ons, we hebben hier een andere verantwoordelijkheid. Maar op de een of 

andere manier heeft u dat niet opgepikt. Ik heb ook geen vraag het is meer een statement. 

 

De heer VAN GESTEL: Erg fijn, voorzitter, ik heb er toch wel een vraag in gehoord hoor, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Ik niet. De heer Schijvenaars een korte interruptie? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank u wel. Een vraag aan de fractie SP 2, gaat u nu wel 

samenwerken binnen deze gemeenteraad met betrekking tot dit onderwerp?  

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, allereerst hou ik niet van tomaten, dus die SP 2 die kan ik u helaas niet 

geven. En daarnaast zijn wij ook daadwerkelijk gekomen met initiatieven en ideeën en die kent u. En die 

sluiten naadloos op elkaar aan in de Commissie vonden wij elkaar ook, kan ik me heel goed voorstellen. 

Maar toen heeft de wethouder ook in zijn termijn gezegd, ja moet je luisteren meneer Van Gestel het klopt 

wel wat u zegt wij willen al drie jaar zorg op maat, het wringt hier en daar, het lukt niet helemaal we hard 

bezig. Dan zeg ik oké op mijn beurt dan komt u met allemaal papieren en essays en visies aanzetten die 

daarop voortborduren maar u heeft het nog niet laten zien. Laat eerst maar eens zien. Daar bent u toch 

ook voor meneer Schijvenaars dat we het eerst laten zien voordat we weer in een nieuw avontuur 

stappen? Of wilt u een Stadsoevers 2? 

 

De VOORZITTER: Nou nog één keer en dan ronden we het af. 
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de vraag is hoe gaan wij samenwerken om te zorgen dat de zorg 

echt op orde komt. Wat u eigenlijk zegt, misschien heb ik u verkeerd begrepen zeg ik tegen u, wat u 

eigenlijk zegt is van we gaan achterover leunen we gaan kijken wanneer het fout loopt en dan gaan wij er 

wat van vinden. Zou het nou niet beter zijn om gewoon actief mee te doen in al die grote veranderingen 

die gaan komen. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, een zeer uitermate kundige vraag, voorzitter. De heer Schijvenaars wacht niet 

tot hij de baas is, basis snapt u hem? Nee, u wilt nu alvast de baas spelen. 20 maart gaan wij samen 

praten, leggen wij een veel beter alternatief op tafel en misschien schuift u zichzelf wel naar voren als 

degene die het moet gaan doen, wellicht voorzitter. ik zie hem lachen, voorzitter, dus ik denk dat het hem 

op zijn lijf geschreven is. Mijn laatste minuut, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer VAN GESTEL: Voor de VLP is het dan ook te groot en te veel omvattend om vanavond met 

allerlei voorstellen te komen om alles maar om te gooien. Wij denken, wij geloven in een beter 

Roosendaal en een betere zorg en die kwaliteit die kunnen wij in Roosendaal ook leveren als er maar een 

wil is om het ook daadwerkelijk op poten te zetten. Laat het zien, laat het effectief zijn. Wij denken graag, 

ook de SP want ik hoor het ze niet zeggen maar ook die denken graag met u mee. Dus de gehele raad 

staat aan u zijde, voorzitter. Dan de twee amendementen een korte nee op beide volstaat. Dank u, 

voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de heer Aygün van de fractie van het CDA. 

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, aanleiding van het raadsvoorstel is de motie geweest 

integrale aanpak decentralisatie. Ook onze fractie heeft toen ingestemd met de motie. Als we kijken naar 

de decentralisaties kunnen we grote verschillen zien. Het is eigenlijk een utopie om te denken dat we de 

decentralisaties integraal gaan aanpakken. In het raadsvoorstel worden enkele uitgangspunten, wordt 

gevraagd om enkele uitgangspunten vast te leggen, keuzes te maken voor het nieuwe stelsel. De 

uitgangspunten zijn breed genomen. In lijn met onze inbreng in de Commissie gaan wij akkoord met de 

uitgangspunten en de gemaakte keuzes. Verder is het nodig om de resultaten van de pilots die zo 

belangrijk zijn voor het traject af te wachten om een juist oordeel te kunnen geven. Komende periode zal 

daarom ook een periode zijn van experimenteren en leren, dat staat ook in het raadsvoorstel. Voorzitter, 

tenslotte nogmaals aandacht voor communicatie. In de Commissie heb ik een artikel, een informatief 

artikel laten zien die in de Bode heeft gestaan hoe het eigenlijk niet moet. Graag vragen wij nogmaals 

aandacht voor de wijze van informatie richting onze burgers. Dit moet wat ons betreft op een leesbare en 

effectieve manier gebeuren. Voorzitter, dan ga ik naar de amendementen die ingediend zijn. Als ik naar 

het amendement van Nieuwe Democraten ga is naar mijn mening staat het ook in het raadsvoorstel maar 

komt er een gewijzigd amendement, dan gaan wij dat beoordelen. Kijken wij naar het amendement van 

PvdA en PeP, dan kunnen we zeggen dat het in beide, zowel in het amendement als in het raadsvoorstel 

gaat om het leveren van maatwerk. Als we dat duidelijk willen schrijven dan kunnen we instemmen met 

het amendement. Het moet wel duidelijk vermeld worden, want in het amendement van PvdA lijkt het mij 

niet beter dan wat in het raadsvoorstel staat. Voorzitter, tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Ik kijk even naar de sprekers in eerste termijn of zij nog 

een tweede termijn wensen. Mevrouw Oudhof, ga uw gang. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik ben allereerste blij met  de kritische houding van de VLP. Ik betreur het 

dat andere fracties daar anders over denken en al willen gaan invullen voordat het duidelijk is hoe 

landelijk er over, hoe landelijk de invulling plaats gaat vinden, want er is nog heel veel discussie over de 

budgetten. Maar hier in Roosendaal gaan wij dus al akkoord zonder dat wij weten hoeveel geld dat er 

voor is. Dat is bijzonder want je zegt we willen wel zorg gaan verlenen maar we weten niet hoeveel, dus je 

kan wel zorg verlenen maar als je niet weet of je die zorg kan verlenen want je weet het budget niet, 

zeggen wij nu als Roosendaal al van we gaan het gewoon invullen. Dus wat de SP betreft willen we graag 
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uitstel. Uitstel tot het plan landelijk bekend is en uitstel ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Er zit 

straks een nieuwe raad er zit straks een nieuw college dus wat de SP betreft graag uitstel voor dit 

raadsvoorstel. Dan de wethouder noemde al van nou we hebben de raad niet ingeschakeld, dat vind ik 

bezwaarlijk. Ik heb zoiets van dit is een heel belangrijk punt waar de raad over had kunnen beslissen en 

dan was het misschien wel een nee geworden. En nou het is, de wethouder heeft nu een ja mits maar ja 

dat is iets anders voor de SP als een nee. Dan mijn vraag was ook in mijn eerste termijn zijn er andere 

fracties die alsnog hun zorgen willen uitspreken over de budgetten die van de, met de Wmo mee gaan 

komen naar, naar de gemeentes. Ik heb geen enkele fractie gehoord dus ik neem aan dat dat niet het 

geval is. Ik vind het jammer want ik weet wel bijvoorbeeld GroenLinks maar ook Partij van de Arbeid, 

landelijk zijn er grote zorgen over dus ik zou denken lokaal kan je heus wel aangeven dat, dat er zorgen 

over zijn en dan ja hebben wij, de wethouder heeft gezegd ja maar wij kunnen als raad alsnog zeggen 

van maar er zijn wel zorgen over de budgetten kunnen wij wel toereikende zorg geven? Nou daar is geen 

belangstelling voor, jammer. Dat was mijn tweede termijn.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Kijk ik naar de heer Schijvenaars, tweede termijn. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik wil alleen maar even straks vragen voor een schorsing om 

samen met de wethouder even te kijken, dus geen tweede termijn nodig. 

 

De VOORZITTER: Ja, wilt u die schorsing voor de tweede termijn van de wethouder, zodat hij in zijn 

termijn even de nieuwe mogelijke amendering, geamendeerde amendering, ja. Ja, ik geloof dat dat goed 

Nederlands is, ja dat is zo. De heer Yap behoefte aan een tweede? U ook even met die schorsing, even 

kijken en zo, passen en meten. De heer Matthijssen? Niet? Wethouder? Tweede termijn? Of nee u, u. Ja, 

ja. Dan stel ik voor, dan hebben wij de tweede termijn van de zijde van u raad gehad. Dan schors is voor 

pakumbeet vijf minuutjes? Ja, vijf minuten. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor 5 minuten. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, dames en heren, mijn en uw vijf minuten zijn voorbij. Wij gaan voort 

met de vergadering. 

 

De VOORZITTER hervat de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, kom we, we gaan voort. Ik vraag eerst even aan de heer 

Schijvenaars met betrekking tot amendement 1 of daar nog een wijziging in zit die we vervolgens in de 

beraadslaging hebben. Meneer Schijvenaars. Ja, doe maar praktisch. Heeft u de stukken? Nou ja, doe 

maar eventjes, ja. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ja, de griffie is nog niet zover in de uiteindelijke 

formulering van het amendement. 

 

De VOORZITTER: Oké. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Maar het komt in ieder geval op neer, voorzitter, dat bij punt 4 komt bij punt 4, 

de laatste zin komt te staan dat sociale wijkteams in alle wijken en dorpen en dan gaat het zo verder. 

 

De VOORZITTER: Ja. Maar de griffie, jullie zijn daar zo mee klaar? Ja, moeten we even de tekst even 

goed hebben.  Dus dat is de amendering op amendement, amendement 1. Ik kijk ook even naar de heer 

Yap voor wat betreft, met betrekking tot amendement 2 “Maatwerk”. 

 

De heer YAP: Ja, achter maatwerk een punt. 

 

De VOORZITTER: Ja, ja, ja. Nou dat is overzienbaar. Dan wordt, dan wordt “Maatwerk”, amendement 2 

is dan, even, even allemaal even opletten, dan hoeft de griffie dat wat mij betreft niet opnieuw uit te 

werken. Dan wordt amendement 2, luidt als volgt, beslispunt 5 als volgt te wijzigen: “5 stelt vast dat 

iedereen recht heeft op maatwerk”. En het overige wordt geschrapt. Heeft u dat allemaal. Dus dan is dit 
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het gewijzigde amendement 2 wat onderdeel is van de beraadslaging. En dan ja dan moeten we toch 

even wachten op amendement 1. En ik ga even bellen. Ik schors even de vergadering. 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

Mevrouw ADRIAANSEN neemt het voorzitterschap van de heer NIEDERER over. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren zullen wij verdergaan met de vergadering? Het woord is aan de 

wethouder. 

 

De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, dank u wel, voorzitter. Amendement 1 is inmiddels in gewijzigde vorm 

aangeleverd en dat betekent dus geen nieuw punt maar het bestaande punt 4 iets qua tekst wijzigen. Ik 

kan me volledig vinden in die wijziging dus ik zou dat amendement over willen nemen. En dan het 

amendement van de PvdA dat heb ik ook al in eerste termijn gezegd, ik heb daar geen probleem mee, 

vooral ook omdat we in de verklarende tekst daaronder nog benadrukken dat dat dus ook betekent dat we 

verschillen krijgen, want dat is toch wel belangrijk om daar met alle partners, verschillende partijen heb ik 

dat in tweede termijn horen zeggen… 

 

De VOORZITTER: Wethouder, mag ik even aangeven dat u hem niet meteen over kunt nemen maar dat 

de raad daar voor… 

 

De heer THEUNIS: Tuurlijk, voorzitter, neem me niet kwalijk, ik ging te ver, voorzitter, neem  me niet 

kwalijk. Voorzitter, nog twee andere opmerkingen in de eerste termijn ben ik vergeten een antwoord te 

geven op de vraag van de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten over het leidende principe van 

burgerkracht. En ik ben het volledig met de Nieuwe Democraten eens, burgerkracht of eigen kracht dat is 

niet onuitputtelijk en dat is ook geen panacee van alle kwalen. En ik denk overigens ook dat wij in de 

verschillende stukken dat voldoende benadrukken voor nu, maar ik heb er geen probleem mee om dat 

nog eens te benadrukken dat dat zo is. En dan de laatste opmerking het CDA wijst terecht dat heb ik ook 

in de Commissie gezegd op het belang van communicatie. Dat wordt ook breed gedeeld ook in de regio, 

de gemeenten waarmee we samenwerken. Juist vanochtend heb ik nog met verschillende collega’s en 

deskundigen er over nagedacht dat die communicatie echt beter moet en hoe dat zou moeten, want wat 

we gedaan hadden de afgelopen maanden dat is echt voor verbetering vatbaar. Dus ik steun ook dat 

aspect van het CDA, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dan denk ik dat wij kunnen gaan stemmen over in eerste instantie over het stemmen 

van de amendementen en dan komt het moedervoorstel in stemming. Aan de orde is eerst het 

amendement 1 het raadsvoorstel “Roosendaal stad van de menselijke maat”. Wie is daarvoor? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, moet niet even de tekst worden voorgelezen? 

 

De VOORZITTER: De tekst, zei u? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, oké, ja, ik vind het best. 

 

Mevrouw VAN STRAATEN: Stemverklaring? 

 

De VOORZITTER: Die ligt op tafel, u heeft hem gehad? Wie is daarvoor? Is er iemand die een 

stemverklaring wil afgeven? Dan is de eerste stemverklaring meneer Van den Beemt of sorry Matthijssen. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het u vergeven.  

 

De VOORZITTER: Prima. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Bij het amendement staat onze fractie abusievelijk niet onder vermeld maar die 

zijn wel mede indieners van het amendement. 
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De VOORZITTER: Wij zullen de VVD, heeft het amendement ook onderschreven en daar zetten we bij 

meneer Van den Beemt. Ja? Wie is voor het amendement nummer 1? Dat wordt, behalve de VLP en de 

rest is voor. Dus het amendement is aangenomen.  

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement 2. Wie is voor het amendement 2 met de 

aanpassing? Stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor amendement 2? Dat is de CDA, de PvdA, de 

SP, Nieuwe Democraten en de rest is tegen. 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Dan is dit 

amendement verworpen. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het moedervoorstel. Wie is… stemverklaring vooraf misschien? 

Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de SP-fractie zal tegen dit voorstel stemmen en wel om de volgende twee 

redenen, allereerst omdat de SP-fractie wil dat alle mensen in alle gevallen voldoende hulp en 

ondersteuning krijgen in onze samenleving en de nota Roosendaal stad van de menselijke maat hierin 

geen duidelijkheid geeft en landelijk ook nog heel veel niet duidelijk is. En ten tweede omdat de SP vindt 

dat dit belangrijke onderwerp pas invulling moet krijgen door een nieuwe raad en een nieuw college na de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart aanstaande. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Nog anderen voor een stemverklaring? De heer Van 

Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, geen stemverklaring, maar ene punt van orde. Wij moeten over twee 

raadsvoorstellen stemmen dus ik zou ook graag van u voorafgaand aan iedere stemronde willen weten 

welk raadsvoorstel het betreft. 

 

De VOORZITTER: Dan is het voorstel het geamendeerde voorstel “Roosendaal, stad van de menselijke 

maat”. Wie is voor het voorstel “Roosendaal, stad van de menselijke maat”, voorstel 6.b. Dat is alle 

fracties behalve de VLP en de SP. Dan is dit voorstel aangenomen.  

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar het volgende voorstel, het voorstel 7 “Visie decentralisatie AWBZ 

Goed voor elkaar”. Wie is… wie wil er een stemverklaring afgeven? Wie is tegen het voorstel? Voor het 

voorstel, sorry? Dan zie ik dat alleen de VLP en de SP tegen is. Dan is dit voorstel aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Dan geef ik weer het woord aan de voorzitter.  

 

De heer Niederer neemt het voorzitterschap over van mevrouw Adriaansen. 

 

c. Voorstel 7 Visie decentralisatie AWBZ Goed voor Elkaar 

Dit agendapunt is tegelijk met agendapunt 7.b in de raadsvergadering aan de orde gesteld. 

 

d. Voorstel 8 Leefbare wijken en dorpen, besteding middelen in 2014 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw de vice-voorzitter dat u even de vergadering wilde voortzetten. 

Ik werd even met een dringende psychiatrische kwestie weggeroepen, maar dat is inmiddels een begin 

van oplossing gecreëerd. Dat zijn dingen die gaan 24/7 door het spijt me, maar dat kan soms niet anders 

ook als je in een raadsvergadering zit. Maar goed, nogmaals dank voor de waarneming. Ik geloof dat wij 

toe zijn aan agendapunt 7 of 6.d (Dirk), Leefbare wijken en dorpen, besteding middelen in 2014. Wie van 

u raad wenst hierover in eerste termijn het woord. Ik inventariseer even. Oké, ik zie nog wel later als er 

nog wat sprekers zich aanmelden. Ik begin bij de heer Verhoeven van de fractie van de VLP.  

 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja, je zult maar in Nispen wonen, daar waar de 

beschaving is begonnen. Het is goed toeven en het is er zelfs heerlijk. Voorzitter, ik heb de eer om het 

raadsvoorstel waarin Nispen wordt genoemd om dat hier naar voren te halen. En natuurlijk de 

Heerlijkheijd Nispen mede in het raadsvoorstel staat, wij gaan het raadsvoorstel ook voor stemmen en in 

ieder geval het bewonersplatform de Heerlijckheijd Nispen alle succes toewensen om hun taken, de vele 

taken die ze daar nog moeten verrichten om die naar een heel goed einde te brengen. In de Commissie 
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heb ik het erover gehad, stel dat dit mislukt dat er nog iets tekort komt, financiën daar is in ieder geval op 

het gemeentebestuur ja niet van toepassing, dus het bewonersplatform zal zelf ja de handen uit de 

mouwen moeten steken, letterlijk, om financieel en de hardware tot een goed einde te brengen. 

Voorzitter, chapeau in ieder geval voor deze groep. Ten tweede heb ik aangehaald en samen dan met de 

Nieuwe Democraten, mevrouw Van Zijp die direct de motie gaat voorlezen en daarin hebben we 

gevraagd van de maatschappelijke effecten, de besteding van middelen de centen natuurlijk, de 

coördinatie de rollen, de posities, dat is de strekking direct van de motie. Wij willen weten hoe dat zit, wij 

willen daar een rapport van hebben om de zaak straks onder de loep te nemen en nader te bekijken. En 

de motie die zal voorgelezen worden door de Nieuwe Democraten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Verhoeven. Mevrouw Zijp van de fractie van de Nieuwe 

Democraten. 

 

Mevrouw ZIJP:  Ja, voorzitter, dank u wel. Mooie aankondiging zojuist. Voorzitter, uw oproep bij de 

nieuwjaarspeech, raad pak u rol, die ligt nog vers in ons geheugen. En de Nieuwe Democraten heeft 

geconstateerd dat bij de belangrijke pijler van deze bestuursperiode leefbare wijken en dorpen wij als 

raad onvoldoende zicht hebben op de effecten van deze projecten. Juist nu aan de vooravond van 

belangrijke transities op participatie en zorg worden de wijken en dorpen, invloed van bewoners en 

invulling samenwerking organisaties met inwoners steeds belangrijker. Nu zijn we de fundamenten aan 

het bouwen voor de implementatie van deze taken. In de Commissie hebben wij het gebrek aan kaders 

op dit dossier ingebracht, hetgeen werd bevestigd door de portefeuillehouder. Waarom nu deze motie. 

Leefbare wijken en dorpen is niet alleen deze bestuursperiode maar ook de komende een zeer belangrijk 

dossier waar wij onvoldoende kaders op hebben aangegeven en we nu al volop wijkteams aan het 

inrichten zijn. Publicatie van Binnenlands Bestuur geeft aan dat over bemensing, doelstelling en gewenste 

effect nauwelijks iets concreets op papier staat bij veel gemeenten. Het symposium best practice stelt dat 

organisatiebelangen vaak een complicerende rol spelen waarbij soms organisatiebelangen prevaleren 

boven de belangen van de inwoners. Hierdoor raken vrijwilligers gefrustreerd en haken af, terwijl wij deze 

straks heel hard nodig hebben, daarom niet wachten tot na de verkiezingen en de nieuwe raad. Maar 

deze kaders juist nu al voorbereiden zodat wij na installatie van de nieuwe raad er gelijk mee aan de slag 

kunnen. Dus voornaamste van nu een termijn is tijdwinst. Voorzitter, daarom hebben wij een motie met 

als titel “Kaderstelling wijken en dorpen aanpak”. 

 

De VOORZITTER: Ja. Ga uw gang.  

 

Mevrouw ZIJP: Ja. 

 

De VOORZITTER: Sorry. 

 

Mevrouw ZIJP: Ja. 

 

De VOORZITTER: Op dit punt nog een interruptie van mevrouw Koenraad, dat doen we dan net voor de 

motie indienen. Ja, ga uw gang. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter, ik wilde een vraag stellen dan hoef ik misschien ook geen 

tweede termijn te hebben. In de voorbereidingen voor deze motie heeft GroenLinks ook de vraag gesteld, 

kan dat voor 19 maart, want juist dit zou je ook interactief moeten doen. Want als je het nu, zeg maar, op 

eigen houtje gaat doen dan doe je het dus zonder al de organisaties en zonder de inwoners. Dus 

GroenLinks snapt wel de bedoeling en snapt ook de intentie en is er ook eigenlijk heel blij mee, alleen die 

19 maart is denk ik, of denkt GroenLinks dat dat gewoon geen goede termijn is omdat je dan heel veel 

input mist. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Zijp. 

 

Mevrouw ZIJP: Ja, voorzitter, wat wij eigenlijk vragen en ik zal zo ook het dictum voorlezen, is dat het 

college er nu nog mee aan de slag gaat maar dit voorstel dus uiterlijk tweede kwartaal met de 

kaderstelling met de voorbereiding te komen. Dus wanneer wij de nieuwe raad geïnstalleerd hebben 
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kunnen we gelijk ermee aan de slag. Wanneer we dat namelijk niet doen dan zijn we zo drie vierde jaar 

verder voordat we eigenlijk de discussie kunnen openen. Dus wanneer het college en het ambtelijke 

apparaat zaken voorbereiden dan kunnen we gelijk in stelling gebracht worden wanneer de nieuwe raad 

en dan alsnog met de beeldvorming met de organisaties hier over praten. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, maar dan geeft u eigenlijk geen antwoord op mijn echte vraag, denk 

ik, want GroenLinks zou er juist voor zijn om die kaders dan samen op te stellen met de organisaties en 

met de inwoners. En wat u dan nu voorstelt is dat de kaders eigenlijk worden vormgegeven en dat 

mensen daarop kunnen inspreken maar dat is denk ik toch een andere weg.  

 

Mevrouw ZIJP: Ja, ik begrijp uw vraag. U wilt net als de kaders van het voorstel wat we zo hiervoor 

hebben gehad, dat op interactieve wijze. Ik denk dat dat ook een hele goed is. Ik zit alleen even te kijken 

naar de motie, want aan de ene kant net zoals wij bij het voorgaande agendapunt hadden wij een stuk 

liggen waarop wij weer gereageerd hebben, een visie en zo. En dan word je in stelling gebracht. En ik 

denk wanneer we nu vanuit het niets gaan beginnen, er komt nog een evaluatie dat zou ook daarin een 

rol kunnen spelen, dan heb je bepaalde stukken waarop je kunt reageren en waarop je alsnog interactief 

met elkaar de kaders gaat vaststellen. Kijk de vaststelling doe je interactief, maar je moet een stuk 

hebben, een visie waarop je de, het debat eigenlijk opent. 

 

De VOORZITTER: Dan dient u nu, denk ik, de motie in? Ja, ga uw gang. 

 

Mevrouw ZIJP: Ja, voorzitter. Verzoekt het college om voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 

a.s. te komen met een kaderstellend raadsvoorstel waarin: De maatschappelijke effecten geformuleerd 

zijn van projecten die het versterken van leefbaarheid en betrokkenheid tot doel hebben. Hierin dienen in 

ieder geval opgenomen worden de kaders ten aanzien van het besteden van de middelen en effecten bij 

budgetten leefbare wijken en dorpen. De coördinatie van leefbaarheidsprojecten, waarbij rollen en 

posities duidelijk worden van alle deelnemers in het proces, dus de bewoners, de organisaties en de 

gemeente. Dit voorstel zo spoedig mogelijk docht uiterlijk 2e kwartaal 2014 ter vaststelling aan de nieuwe 

raad voor te leggen. Deze motie is mede ondertekend door de VLP. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De motie krijgt mee nummer 2 heet “Kaderstelling wijken en dorpen aanpak” en maakt 

deel uit van de beraadslagingen. Dank aan mevrouw Zijp. Andere leden nog van u raad in eerste termijn? 

Dat is niet het geval. Wethouder? 

 

De heer JONGMANS: Voorzitter, dank u wel. Ja, in de Commissie hadden we inderdaad een, was er 

instemming tussen de inbreng van de Nieuwe Democraten en mijn reactie daarop, dat met name die, 

kader toch wel erg belangrijk is om daaraan te werken. Maar het heeft nu toch een andere uitwerking 

gekregen dan ik op dat moment bedacht had. En een uitwerking die ik eigenlijk niet zou willen steunen, 

daar heb ik verschillende redenen voor. En een enkele reden is ook langsgekomen net in de interruptie 

van mevrouw Koenraad, want als ik nou kijk naar de dossiers waarover net een besluit genomen is 

bijvoorbeeld het verhaal over de drie decentralisaties dan wordt daarin gesproken over dat we niet meer 

een gemeente zijn met uitvoeringsregie maar met beleidsregie. En wat betekent dat voor dit dossier? Het 

tweede wat er staat dat als je, zeker in de huidige tijd de huidige tijd van kantelen en niet meer de 

gemeente die alles bepaalt kaders wil gaan stellen dan moet je dat met partners doen. Staat er ook, 

formuleer samen met partners de beleidskaders. Dat staat ook in dat stuk van die drie decentralisaties, 

dat is net aangenomen. En, voorzitter, wat ik ook ongelukkig vind is en dan moet ik ook gewoon de 

organisatie in bescherming nemen, als het al een taak zou zijn die het college op zich zou moeten nemen 

dan kan ik het huidige organisatie niet aandoen om dat binnen nu en zeven weken te doen. En 

organisatie die aan het veranderen is, die geweldig aan het krimpen is. En er ligt een bestuurlijke kalender 

en dit zou daar niet bij passen. Vooral niet omdat het uitermate complex is. En waarom is het zo 

complex? Wijkgericht werken is namelijk niet een doel. We kunnen geen effecten op wijkgericht werken 

zetten, want wijkgericht werken heeft tot doel om effecten te zien op het gebied van straks de zorg, op het 

gebied van de jeugdzorg, op het gebied van de participatie, op het gebied van de werkgelegenheid, op 

het gebied van vroegtijdig schoolverlaten. De doelen van wijkgericht werken zijn dat we daar de winst 

boeken, dus het is ook wel complex om daar met elkaar de doelen en de effecten te gaan formuleren. Het 

moet wel gebeuren, het moet ook scherper. Er wordt ook aan gewerkt. U krijgt straks al een rapportage 
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over 2013, maar ik zou graag samen met de raad en misschien moet dat straks met de nieuwe raad 

gebeuren en het nieuwe college, ik zou dat graag straks wel oppakken en dat hoeft geen tijdverlies te 

betekenen, want je moet het met partners doen en dan wordt het beter. Dus, voorzitter, ik zou deze motie 

in dit stadium en met de kanttekening die ik heb gemaakt niet over willen nemen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Zijp, een vraag aan de wethouder. 

 

Mevrouw ZIJP: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp de wethouder. Kijk straks hebben we natuurlijk de 

grote participaties en de transities, maar mijn punt is eigenlijk of mijn belangrijkste argument is dat er nu al 

zaken of pilots lopen en daar ook middelen voor inzetten terwijl we daar helemaal nog geen kaders bij 

hebben. En mijn zorg is juist omdat ik die rollen en posities niet helder zijn beschreven dat mensen 

daarop afknappen, dus vrijwilligers dreigen af te knappen terwijl we die heel hard nodig hebben. En dat is 

dus eigenlijk, dus je zou voor nu toch enigszins moeten kijken hoe ga je de organisaties maar ook de 

gemeente juist in stelling brengen bij de pilot die er nu draait. Daar heb je nog de evaluatie en dat pak je 

natuurlijk weer mee ook met je organisaties straks bij de participatie in 2015. Maar mijn zorg is dat tussen 

nu en 2015 wij kostbare vrijwilligers gaan verliezen, omdat het niet helder is. 

 

De VOORZITTER: Wethouder. 

 

De heer JONGMANS: Dat probleem van die vrijwilligers verliezen, zeker als je aan het kantelen bent en je 

vrijwilligers hebt die in de oude, zeg maar instituties meededen en die mee zouden moeten bewegen naar 

die nieuwe, ja dat is een risico dat optreedt dat ben ik met u eens. Maar ik denk niet dat we dat 

ondervangen door een kaderstellende notitie. Ik denk dat we dat vooral ondervangen en misschien 

moeten we dat met elkaar eens zijn dat dat nou juist de bedoeling is van die pilot, met name die 

verbinding te maken met die mensen in de buurten. Ja, als dat een kader is, dat zie ik eigenlijk ook al 

verwoord in het verhaal van de drie decentralisaties, het verhaal van de AWBZ en in het verhaal van de 

jeugdzorg, dus volgens mij zijn wij het daar over eens dat dat ook de insteek moet zijn. Dat moet ook de 

insteek zijn van die wijkteams, vandaar dat ik er zo op hamer. Ik was vorige week niet bij het 

verkiezingsdebat, dat er echt een verbinding wordt gemaakt met het bewonersplatform bijvoorbeeld in 

Westrand en het wijkteam wat daar gebeurt en wat er in dat wijkhuis gebeurt. Als daar, dat geen 

verbinding wordt, ja dan mislukken de initiatieven dat gevaar zie ik ook wel in maar een kadernotitie gaat 

daar geen antwoord op bieden ben ik bang. We zouden eens met elkaar een gesprek moeten voeren van 

hoe verbind je nou die partijen met elkaar, op welke manier, want dat ben ik met u eens dat is een 

belangrijk vraagstuk.  

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Zijp. 

 

Mevrouw ZIJP: Ja, voorzitter, heel kort, opeens denk ik nog in de Commissie hebben we het ook over de 

evaluatie gehad, die speelt hier natuurlijk ook een hele belangrijke rol in van hoe gaan de zaken. Kunt u 

daar nog iets helderder over zijn want we hebben nu een soort ja interpretatie over wat vat je onder 

kaders. Maar we zijn natuurlijk middelen aan het besteden en we zijn zaken, pilots aan het wegzetten, 

dus misschien dat de evaluatie daar nog wat helderheid op kon geven? En kunt u daar al iets over 

zeggen wanneer die zou komen naar de raad? 

 

De heer JONGMANS: Ja, in de Commissie heb ik gezegd dat in maart die evaluatie beschikbaar wordt 

gesteld. Ik heb hem ook nog niet gezien, maar de projectleider heeft tijdens de Commissie gemeld dat in 

maart die evaluatie er is. Dus dat is wel op heel korte termijn. En ik heb ook toegezegd dat die naar u 

komt.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Van de zijde van u raad een tweede termijn nog daar aan 

behoefte? Ik noteer, ik noteer even. Ik heb drie nieuwe sprekers genoteerd. Ik hoor het wel van u als u 

zich nog wilt voegen. Ik begin bij de heer Musters van de Roosendaalse Lijst. 

 

De heer MUSTERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben er in de Commissie goed over vergaderd. 

Voor ons was het toen een A-stuk, maar wij luisteren natuurlijk altijd even naar de moties en 

amendementen die worden ingediend. De motie die voorligt daarin kunnen wij echter met de 
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constateringen en met de overwegingen niet meegaan. Wij zijn van mening dat we als raad deze periode 

juist wel heel goed bezig zijn geweest met de leefbare wijken en dorpen. En ik denk dat het enthousiasme 

over Nispen zo goed verwoord door de VLP daar ook één van de bewijzen voor is. Daarbij op de valreep 

voor de verkiezingen iets aanpassen of bijstellen dat lijkt ons even overbodig. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Van den Nieuwenhof van de fractie van het CDA. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. In de Commissievergadering hebben wij 

aangegeven dat dit raadsvoorstel voor ons een A-stuk is. Ik begrijp de sympathieke intenties van de 

Nieuwe Democraten wel verwoord door mevrouw Zijp, maar wij gaan deze motie toch niet steunen. Min of 

meer ook vanwege de argumenten die de wethouder noemde. En als het erom gaat de vrijwilligers te 

helpen dan vraag ik me af of zij nu behoefte hebben aan een nieuw stuk papier in snelheid even bij elkaar 

geharkt. Ik denk dat we beter kunnen vragen aan de vrijwilligers wat hebben zij nodig voor de toekomst 

om te blijven werken. Dus wij zullen deze motie niet steunen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Poppel van de fractie van de SP. 

 

De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, het voorstel wat voorligt daar kunnen we in mee gaan 

het was hartverwarmend en dank aan de VVV Nispen, praatje van de VLP, maar het waren inderdaad 

mooie projecten daar die gezien waren. En laat zien dat er toch wel voldoende uit de dorpen kan komen. 

Wat betreft de motie kunnen we daar dan ook wel mee gaan dan. Toch wel, tuurlijk je kanttekening zetten 

is die 19 maart dan zo haalbaar, maar waar het om gaat, de essentie die wij heel belangrijk vinden dat er 

toch ook aangegeven wordt uit  het good practice symposium dat er behoefte is aan breed onderschreven 

kaders en dat je wilt weten waar je aan toe bent, dus wat dat betreft kunnen wij ons, die motie wel 

steunen. En ja wat betreft projecten nou ja, wat mij betreft mogen, of wat SP betreft mogen we 

kindervakantiewerk ook als project beschouwd worden dan hebben we dat ook gelijk afgehandeld. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Voordat ik naar de sprekers ga in eerste termijn nog anderen van u raad 

in tweede termijn? Niet? Dan kijk ik nog even naar de heer Verhoeven. Nog behoefte aan een tweede 

termijn? Nee? Mevrouw Zijp? Ja, ga uw gang. 

 

Mevrouw ZIJP: Ja, voorzitter, ik denk dat de wethouder eigenlijk  hetzelfde bedoelt als wat wij bedoelen, 

dus zeker bij de evaluatie zullen we dat, deze punten nog meenemen, want wat voor ons heel belangrijk 

is, is juist ook die rollen en die posities die we in het hele verhaal gaan wegzetten in de wijken en buurten, 

maar ook zeer zeker de effecten en ook zeer zeker de tijdigheid omdat we nu nog dingen kunnen 

bijsturen nu lopende projecten. En voordat de nieuwe raad geïnstalleerd is kan dat nog best een tijdje 

duren. Richting de Roosendaalse Lijst nog dat we niet goed bezig zijn, dat is ook het item niet wat ik hier 

in de argumenten naar voren wil brengen. Het gaat er gewoon om dat wij vanuit onze rol kaderstellend en 

controlerend een voorstel hebben over wijk en dorp en daar de posities helder willen hebben. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wethouder ziet af van tweede termijn omdat er geen nadere vragen zijn 

gesteld. Dat betekent dat wij de beraadslaging sluiten en gaan beslissen. We beginnen met het voorstel 

zelf. Wie is voor het…. Ja, ja, nee, ja, nog één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op het 

voorstel zelf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dat voorstel? Voor dat voorstel hebben 

gestemd alle fracties bij unanimiteit aanvaard. 

 

De VOORZITTER: Dan vervolgens de motie, motie nummer 2. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring daarover? Niemand? Dan gaan wij daarover stemmen.  Wie is voor motie nummer 2? 

Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Nieuwe Democraten, VLP en SP. De motie is verworpen.  

 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7, nog een viertal dingetjes, moties aan de orde. Gelet op 

de tijd, dat lijkt mij vrij snel te kunnen passeren. 
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7. C-CATEGORIE 

a. RM 680-2013 Uitvoering actieplan duurzaamheidmaatregelen gemeentelijke gebouwen 

De VOORZITTER: Ik begin bij agendapunt 7.a dat is een, een, een actie, Uitvoering actieplan 

duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen. Wie wil? In ieder geval GroenLinks, ja schat ik in 

en dan inventariseer ik overigens wel wie daar nog het woord over wil voeren. We beginnen met de heer 

Van Osch wat betreft de grande opening van dit punt. 

 

De heer VAN OSCH: In ieder geval, merci. Voorzitter, GroenLinks dient met de SP, Nieuwe Democraten, 

PeP en ook met de VVD een motie in waarin het college wordt opgeroepen om in 2014 ook het 

Tongerlohuys aan de binnenzijde van voorzetramen te voorzien. Daarmee hebben we gelijk het dictum 

gehad. De overwegingen staan in het rondgezonden document. Deskundige raadgevers hebben 

aangegeven dat het kon, ook al is het een Rijksmonument. De kosten worden in het rapport geraamd op 

22.000 euro met een terugverdientijd van 22 jaar, dat houdt dus in dat er 1.000 euro aan energielasten 

jaarlijks worden bespaard. Als we alle drie de maatregelen, nieuwe CV, nieuwe regeltechniek en 

voorzetramen in het Tongerlohuys als één pakket bezien en niet geïsoleerd wordt bekeken, geïsoleerd 

dat is overigens een leuke woordspeling, dan zien we tegen de investeringen van 34,7 duizend euro 

jaarlijks een besparing van 4,3 duizend aan energielasten. En dan praten we over een terugverdientijd 

van acht jaar en dat valt gewoon binnen de norm. Financieel niets bijzonders, kosten ten laste van de 

gebouwenexploitatie en worden gedenkt door de energielasten. Investeringsafschrijving van 15 jaar en 

toevoegen aan de kapitaalslasten dat gebeurt met elk voorstel wat ook wat het college wil doen. U kunt 

ook zeggen waarom nu die peanuts en niet die grote stappen. Ja, dat vraag ik me ook af, maar niets doen 

brengt ons helemaal geen stap verder. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan is deze motie mee ingediend, of tegelijkertijd in het betoog van de 

heer Van Osch ingediend, motie nummer 3 en die heet “Voorzetramen Tongerlohuys”. Anderen van u 

raad nog in eerste termijn het woord? In ieder geval de heer Van Gestel. Ga uw gang. De heer Missal 

daarna, ja.  

 

De heer VAN GESTEL:  Ja, voorzitter, wij leren razendsnel. Wisten wij vorige week nog helemaal niets 

over beglazing, zijn we inmiddels expert. We zijn in ieder geval er achter dat het Tongerlohuys, de 

beglazing dat daar twee elementen aan vast hangen, er zitten dus luiken achter aan de binnenzijde dus 

dat is moeilijk dus voorzetramen is beter als dubbele beglazing heb ik me door de experts laten vertellen. 

En ten tweede het is een Rijksmonument dus daar moeten we eerst kijken als de Rijksdienst wel 

toestemming geeft om dat aan te pakken. Wat dat betreft, voorzitter, is er ook een voordeel krijg ik net 

ingefluisterd maar voorzetramen kosten ook nog eens minder aan het glazenwassen, minder tijd dus ook 

dat hebben we alweer bespaard, voorzitter, ja u mag hem aanwijzen maar wij leren snel. Dus wat ons 

betreft roepen wij ook het college op om deze motie ja eigenlijk gewoon over te nemen en wij zullen hem 

in ieder geval ondersteunen. Dank u wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Wat een ongelooflijke broodroof. De heer Missal van de fractie van de SP. Ga uw, ga 

uw gang. Overigens nog anderen die ook nog in eerste termijn het woord willen voeren, dan inventariseer 

ik even ondertussen. Dat is niet het geval. Oké. 

 

De heer MISSAL: Dank u, voorzitter. Over de voorzetramen, ja van het Tongerlohuys daar heb ik eigenlijk 

niets aan toe te voegen. Moeten we gewoon doen. Ik wil nog wel wat kwijt over de andere 

duurzaamheidsmaatregelen voor de gemeentelijke gebouwen. We zijn erg teleurgesteld in de karige, 

minimale mogelijkheden die het college hierin schetst en de terugverdientijd van 10 jaar is toch wel heel 

erg kortzichtig. En dat dan voor een gemeente die nog niet zo lang geleden een Millenniumgemeente 

wilde zijn met hoogdravende doelen bijvoorbeeld wat betreft CO2 uitstoot. We vinden het een gemiste 

kans en zeker ook als je bedenkt dat energie duurder wordt en zonnecellen steeds goedkoper, dan zitten 

we toch tegen een terugverdientijd van 10 jaar aan. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik kijk even naar de wethouder. U popelt om een reactie te geven over 

de voorzetramen. Ja, daar komt ie. Wethouder, wethouder, wethouder Theunis. 
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De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. Na dit uitmuntende college over voorzetramen van, uitmuntend 

idee, ja wat moet ik anders zeggen van, ik zal mij warm maken en de motie met plezier uitvoeren van. 

Moet wel één opmerking wel, van… 

 

De VOORZITTER: Nou gaat hij hem ontraden. 

 

De heer THEUNIS: Moet ik even kwijt, naar aanleiding van toch de woorden van de heer Missal. Ik denk 

de porté die heb ik aangegeven, de kern in de Commissie dat als ik kijk als het gaat om duurzaamheid is 

mijn invalshoek de vastgoedinventarisatie dat wij kijken naar panden. En ik ga van het uitgangspunt uit als 

wij slim naar panden kijken, bezetting van panden, optimale gebruik van panden, afstoten van panden, 

dan gaan wij veel meer duurzaamheidswinsten behalen dan met voorzetramen. Maar goed, alle kleine 

beetjes helpen. 

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Nog behoefte aan u raad in tweede termijn over deze motie? Of kunnen 

we overgaan tot stemmen, dat lijkt mij wel. Dat is het geval. Nog iemand behoefte aan een stemverklaring 

vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 3? Daarvoor heeft u bij unanimiteit 

gestemd. De motie is aanvaard.   

 

b. Eigenstandige motie Reparatie subsidieplafond volksfeesten 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b dat zijn die eigenstandige moties, weet u nog. En 7.b. 

dat handelt over de Reparatie subsidieplafond volksfeesten van de fractie van het CDA. En ik zou de heer 

Mol het woord willen, voor om de motie toe te lichten en officieel in te dienen. Sssst. 

 

De heer MOL: Ja, voorzitter, de VLP diende eerder een belangrijk amendement in ter verhoging van de 

subsidiemogelijkheden voor volksfeesten. Dat was een goed amendement dat door de raad ook werd 

omarmd en daar leek ook helemaal niets mis. Maar al werkend bleek dat de middelen die nodig zijn om 

de uitgangspunten van dat amendement te effectueren die zijn gewoon ontoereikend. En daardoor werd 

het mooie amendement onbedoeld een soort van leeg amendement en dat kan niet de bedoeling zijn 

vandaar deze reparatiemotie. Aanvragers en organisatoren, aanvragers, organisatoren van volksfeesten 

die krijgen hierdoor nog, alsnog de gelegenheid om een extra aanvraag te doen tot het plafond van 3.500 

euro is bereikt. En de motie luidt in het dictum: Organisaties die een aanvraag hebben ingediend op het 

oorspronkelijke maximale subsidiebedrag van 2.000 euro – gezondheid – in de gelegenheid te stellen een 

nieuwe subsidieaanvraag in te dienen met inachtneming van de aangepaste subsidielimiet van 3.500 

euro. En het tweede punt, het te verwachten tekort op de beschikbare subsidiemiddelen voor 

volksfeesten van 6.000 euro te vinden binnen de totale post subsidies of binnen de reserves of ten laste 

te brengen van het Transitiefonds Agenda van Roosendaal. Keuze zat. 

 

De VOORZITTER: Deze… O sorry, ja. 

 

De heer MOL: Deze motie, ik sta eronder namens de CDA-fractie en vandaag heeft zich mevrouw De 

Beer aangemeld om eronder te willen staan namens de Roosendaalse Lijst.  

 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Reparatie subsidieplafond 

volksfeesten”. Dank u wel, meneer Mol. Anderen nog leden van u raad in eerste termijn? Ik zie de heer 

Van Gestel. Ga uw gang. 

 

De heer VAN GESTEL:  Ja, dank u, voorzitter. En dank aan de heer Mol, scherp, goed, geweldig. Daar 

doe ik niets aan af, voorzitter. Ja. Kan zien, de heer Mol en ik hebben teambuilding gedaan afgelopen 

zondag, was een gezellig feestje, dus u ziet we komen goed tot elkaar. O daar moesten we niets over 

vertellen, meneer Mol. Nou die was erbij, voorzitter. Even in alle ernst. Het was natuurlijk ingediend door 

het CDA, Roosendaalse Lijst, PvdA en VLP dus we zijn alle vier natuurlijk medeverantwoordelijk voor het 

indienen van het amendement. Fijn dat u de motie indient om hem dan ook daadwerkelijk te corrigeren 

daar waar dat nodig is, bij te sturen. Had ik het leuk gevonden om het iets eerder te weten, had ik ook 

zeker meegedaan, daar niets op tegen, voorzitter. Wel nog een vraag. Stelt u zich eens voor dat we dit 

niet hadden gedaan. Had het dan uiteindelijk wel vanuit het noodfonds of één van die andere fondsen, 

maar ik denk dat het noodfonds in aanmerking komt, onttrokken kunnen worden omdat uiteindelijk zou 
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blijken dat als de verordening niet klopt je verplichtingen aangaat die je dan na moet komen waar je dan 

de middelen voor moet hebben. Ja, ik zie de wethouder heel raar kijken, maar dat is een beetje 

boekhouden zeg maar, wethouder Onderwijs en Economische Zaken ik zou hopen dat u hem heeft 

maar… 

 

De VOORZITTER: Nee, laat de wethouder maar even met rust, die heeft zijn eigen termijn. Spreek uw 

collega’s toe en probeer ze te overtuigen of niet. 

 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dus concreet nog een keer de vraag. Stelt u zich eens voor dat het niet 

de motie, niet in stemming zou worden gebracht of stelt u zich eens voor dat we het niet hadden gezien 

en het was toch aan de orde gekomen dat er voor 6.000 euro een schadepost is, een juridische schade, 

neven schade. Zou het dan passen om het noodfonds te halen, want daar mag u als college zelf een 

voorstel over doen. Of hebben wij daar andere onvoorziene middelen voor? Of is het correct dat wij echt 

specifiek vragen om die middelen vrij te spelen middels deze motie. Eigenlijk meer de techniek, voorzitter.    

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Van Gestel. Anderen nog van u raad in deze termijn? De 

heer Van Poppel. Nog anderen behalve de heer Van Poppel, want dan maak ik even. Nee, het wordt wel 

duidelijk zo. De heer Van Poppel. 

 

De heer VAN POPPEL: Voorzitter, dank u wel, ja op zich natuurlijk een hele sympathieke motie. Zeker 

ook gezien de tijd van het jaar. Maar toen we over het oorspronkelijke amendement stemden, toen staat 

me nog bij dat de vraagstelling was van de SP van ja maar, hoe, waar zijn we mee bezig want gaat het 

erom dat er nu minder aanbieders, nu aanvragers zijn zodat het totale bedrag wat gemoeid was dat dat 

niet helemaal wordt aangesproken ja dan kunnen we er in mee gaan. Nu constateer ik dat er toch meer 

aanvragen zijn waardoor het budget niet toereikend is, dus ja dat geeft dan wel weer een andere blik op 

het originele amendement. Andere kant ben ik, is de SP heel benieuwd van wat gaan we doen. Wie, 

welke groepen worden gedupeerd als we dit niet gaan doen. Wat zijn de gevolgen ervan en voor de rest 

daar waar een vereniging een, een organisatie een subsidieaanvraag vraagt voor 2.000 euro en daarmee 

aangeeft van nou daar zouden we het toch wel mee kunnen doen, misschien iets minder royaal dan 

andere jaren maar we kunnen er ons feest mee organiseren. Ja wat is er dan mis mee, waarom moeten 

we dan persé weer 1.500 euro extra uit gaan geven. Ik heb, voor dat verschil heb ik nog wel in andere 

besteding volgens mij. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel.  Dan denk ik dat de eerste termijn van u zijde, de zijde van u raad 

gepasseerd is dan gaan we naar de wethouder, Verbraak, voor een reactie. 

 

De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, wat een prachtige samenwerking ontstaat er in deze raad. Toch 

jammer dat dat op 19 maart ruw verstoord wordt die mooie samenwerking door verkiezingen en je weer 

maar af moeten wachten hoe het dan gaat worden. VLP doet een voorzet, de dekking die was er niet 

helemaal en CDA gevolgd door Roosendaalse Lijst die koppen de voorzet in met deze motie. Dat is mooi, 

van de andere kant heeft ook de heer Van Poppel natuurlijk wel een punt. Ik zeg ook altijd hoeft niet op al 

is het lekker. Dus u vraagt van wie komen er nou verder voor in aanmerking? Er zijn vier organisaties die 

mogelijk, mogelijk gebruik zouden kunnen maken van de verhoging van dat subsidieplafond, maar wel het 

morele appèl, vindt onze voorzitter altijd heel mooi, als het niet nodig is maar er dan ook geen gebruik van 

als u met die 2.000 euro uit de voeten kunt prima. Maar goed, de mogelijkheid door het amendement is 

wel geboden omdat het subsidieplafond van 2.000 naar 3.500 euro is gegaan. Ja, wat als? Ja, kijk als er 

ja meneer Van Gestel, het is niet gebeurd dus die was als vraag die speelt op dit moment niet. Maar 

mochten wij een probleem hebben of en zeggen we hebben iets niet goed gedaan, ja dan zijn er altijd 

mogelijkheden uiteraard om dat te repareren. Nou u doet dat nu middels de motie en ik ja vind het slim. 

Kan niet anders zeggen.  

 

De VOORZITTER: Nou die heeft u te pakken. Ja, na deze geweldige warmte kan ik me niet voorstellen 

dat u dat weer gaat verstoren door een tweede termijn. Dat, dat zie ik goed? Ja. Wij gaan in grote euforie 

stemmen. Wie is voor nummer 4? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Roosendaalse Lijst, 

GroenLinks, Nieuwe Democraten, VLP. U allen met uitzondering van de fractie van de SP als ik het wel 

heb. Dan is de motie hiermee aanvaard.   
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c. Eigenstandige motie Integraal Kindcentrum Heerle 

De VOORZITTER: Wij gaan naar de volgende ingelaste motie en dat is die van de VVD althans de 

conceptmotie handelend over het Integraal Kindcentrum Heerle. De heer Matthijssen, ga uw gang. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Voorzitter, dank u wel. Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor het op zeer 

korte termijn beantwoorden van onze 24-uurs vraag. Afgelopen jaren is gekeken zoals in de 

beantwoording van die 24-uurs vraag ook staat of intensieve samenwerking tussen de Roosendaalse 

kinderopvangorganisaties en de SPR mogelijk is en dit proces is in april 2013 beëindigd. En het klopt dat 

kinderopvang geen wettelijke taak is, maar het is wel een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid en 

de aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld Heerle. Ouders en kinderopvang zien wel kansen voor de vorming 

van een integraal Kindcentrum. En dit zou betekenen dat de voorziening voor Heerle behouden kan 

blijven zoals gezegd gewoon goed voor het dorp Heerle. Kinderopvang maakt geen onderdeel uit van het 

domein jeugdzorg maar het is wel een plek waar signalering in het kader van de jeugdzorg plaatsvindt. 

Ook dat maakt de voorziening bijzonder belangrijk. Onze vraag aan het college is dan ook, ga in gesprek 

met partners om te komen tot een integraal Kindcentra. De autonomie van organisaties is het verleden 

een struikelblok gebleken, het lijkt dan ook verstandig dat bij het opstarten van het proces één partij de 

regie neemt of krijgt. Kober onderschrijft overigens die mening. Dit zou bijvoorbeeld KPO kunnen zijn, zij 

hebben immers ook belang bij deze voorziening. De kinderopvang voedt de school met leerlingen en 

deze leerlingen zijn weer nodig voor behoud van de basisschool. En juist dat hebben we als raad 

vastgesteld. En dan zal ik nu de motie officieel indienen, voorzitter. Draagt het college op per direct met 

de betrokken partners aan de slag te gaan met het vormen van integrale Kindcentra, te beginnen in 

Heerle en met Kober in overleg te treden om gaande dit proces de locatie Berketuin in Heerle open te 

houden en gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

De VOORZITTER: De motie krijgt mee nummer 5 en heet “Integraal Kindcentrum Heerle”. En de heer 

Schijvenaars heeft een vraag aan de heer Matthijssen. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De basisvraag is natuurlijk zijn er genoeg kinderen? En 

de tweede basisvraag is is het een taak van de gemeente of is het inderdaad een taak van de markt. U 

bent als VVD altijd voor de markt. Hoe kijkt u daar nou tegen aan, want wij kunnen als gemeenteraad 

never nooit zorgen dat er meer kinderen gaan komen in het dorp. Maar ja… 

 

De VOORZITTER: Als we vanavond op tijd naar huis gaan, dan… 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, u maakt er altijd weer een grapje van. Ik ben bloedserieus. Ja, 

voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Matthijssen zal u een antwoord geven. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Ja, voorzitter, laat ik dan die laatste vraag hoe we als raad die aantal kinderen 

kunnen vermeerderen in het dorp, laat ik die vraag maar onbeantwoord laten. Natuurlijk zijn er op dit 

moment, zijn er te weinig kinderen dat geeft die organisatie nu ook aan. Diezelfde organisatie die geeft 

ook aan dat als je in een integrale aanpak zit dat je kosten kunt delen, personeel kunt delen dat het dan 

wel levensvatbaar zou kunnen zijn. Ik ben het met u eens het is geen wettelijke taak. We moeten het als 

gemeente ook niet regelen, maar we kunnen wel wat initiatief nemen zodat er wat gebeurt want het is 

natuurlijk belangrijk ook voor de aantrekkelijkheid van Heerle. We proberen er ook nog wel wat 

bouwgronden te verkopen maar als er voorzieningen wegvallen dan zal het steeds lastiger worden, dus 

ook daar is het ook gewoon, zeker van belang. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Maar ik snap heel goed hoor wat het belang is, zeg maar, van integrale 

benadering maar de onderliggende vraag blijft natuurlijk van waarom hebben dan de bestaande partijen 

dat uiteindelijk dan niet met elkaar kunnen realiseren.  
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De heer MATTHIJSSEN: Naar onze mening heeft dat te maken met drie kapiteins op één schip die alle 

drie de autonomie niet op willen geven. Ook dat wordt door partners onderschreven en daarom ook 

geven wij aan van laat nou één partij de regie nemen of krijgen of hoe je dat organiseert . En laat dan die 

andere mensen als ze mee willen doen dan ook het lef hebben om ook autonomie op de willen geven. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik zou graag van de heer Matthijssen willen weten of hij enig inzicht 

heeft in wat het gaat kosten en hoe het dan betaald zou moeten worden. Mijn tweede vraag is, we 

hebben het eerder over die integrale aanpak gehad en toen is eigenlijk hebben we met elkaar, of 

tenminste partijen waren ervoor om gewoon af te wachten of er een nieuw plan met de betrokken 

organisaties SPR, basisschool en kinderopvang. Gaan we daar nou niet meer op wachten want u stelt 

nou we gaan snel aan de slag in Heerle, beginnen in Heerle dus u wilt gelijk al heel dat plan van aanpak, 

dat nieuwe plan van aanpak dat nog onderweg is of misschien al is aangekomen dat wilt u helemaal niet 

afwachten. 

 

De VOORZITTER: De heer Matthijssen. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Het is zo dus dat dat plan van aanpak dat is inderdaad onderweg, dat is ook 

besproken. Alleen op dat moment vielen er nog geen voorzieningen weg. En als er een voorziening 

wegvalt is het enorm lastig om een voorziening terug te krijgen en daarom moeten we ermee aan de slag 

en het zou heel goed kunnen zijn dat de portefeuillehouder zo meteen zegt van nou die, het verslag is er 

en ik komt daar zo meteen mee op en daarom zal dit ook één van de betrokken partners zoals in het 

eerste beslispunt van het dictum staat zou dat ook SPR kunnen zijn. Waar het om gaat is dat we wel 

gaan kijken hoe kunnen we zorgen dat er in ieder geval wel voorzieningen op niveau blijven in het dorp. 

En dat is uiteindelijk het belang en vandaar ook die spoedeisendheid dat we dat nu gelijk willen 

bespreken. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. Ja. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik had twee vragen gesteld. Of u enig idee heeft of inzicht heeft in 

de kosten. Wat gaat dit kosten en hoe gaan we dat betalen? 

 

De heer MATTHIJSSEN: Ik ga er van uit dat de budgetten zoals die in 2013 bekend waren dat die er nog 

zijn. Mogelijk dat ook de wethouder wat op kan antwoorden, maar in principe vragen wij geen geld op dit 

moment. Wij vragen alleen een initiatief om in ieder geval iets in goede banen te leiden. Hoe dan die 

financiering komt stond ook in die rapportage, eindrapportage van Juust stond van laten we beginnen 

inhoudelijk en laten we dan maar zien hoe het met de financiering rond komt, maar laten we in ieder geval 

beginnen met het proces met die doorgaande leerlijn en integrale Kindcentra. En of het geld zou gaan 

kosten voor de gemeente, als het zo is dan horen we dat vanzelf van de portefeuillehouder. 

 

De VOORZITTER: De heer Yap, nog een vraag aan de heer Matthijssen. Ja. 

 

De heer YAP: Voorzitter, de PvdA begrijpt ook de zorgen die de VVD heeft maar we hebben nog geen 

twee maanden geleden ook over dit dossier gedebatteerd en ik heb nog even de band nagekeken toen 

gaf de VVD aan geen kerntaak gemeente, plannen integraal Kindcentrum van partijen tegen het licht 

houden, dan kunnen we kijken wat we gaan doen. En het is vrij aan de gemeente om op te treden dat 

moeten we niet dwingend opleggen. En vanwaar nu die complete draai. 

 

De heer MATTHHIJSSEN: Nou, draai laat ik aan de PvdA over. Het is zo wij leggen niks dwingends op, 

wij vragen of de wethouder initiatief wil nemen. Dus dat is helemaal geen dwang. En ik zeg ook van nou 

dat er iemand, een partij erin mengt dan is er geen dwang, of krijgt, dat kan ook een overwogen keuze 

zijn, dus dat is dan. En waarom de twee maanden, is natuurlijk anders over gesproken maar toen was er 

ook nog geen voorziening die wegviel, inmiddels is wel de tijd veranderd. 
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De heer YAP: Voorzitter, nog een aanvullende vraag. Weet u of er al aan alternatieven wordt gewerkt? 

Door bijvoorbeeld de basisschool of door andere partijen? 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dat is ons op dit moment niet bekend. Het zou kunnen dat er uit de rapportage 

van de SPR zou kunnen komen die ook aangekondigd is volgens mij eind december, dus mogelijk dat 

die, dat die al bij de wethouder in het bezit is. Het natuurlijk we zo wat ik wel weet is dat in december 

contact heb gehad met de ouders en dat er vanuit de ouders wel een wens is om, om daar te komen tot 

dat integraal Kindcentrum en die zouden dat graag zelfs van onder uit op willen bouwen. Dan zou het 

mooi zijn als ze ook de bestuurlijke laag daarboven dat daar was consensus is. 

 

De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog een kleine toevoeging? 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, nog even terugkomend op toch het liberale gedachtegoed van 

de VVD. In Heerle is ook een heel mooi initiatief gestart, de coöperatie om daar een winkel open te 

houden, heeft u ideeën dat dat misschien ook gebruikt kan worden in het kader van wat u nu nodig vindt? 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dat zou een uitwerking kunnen zijn van een oplossing. Inderdaad dat zou 

kunnen.  

 

De heer SCHIJVENAARS: Dan een hele technische vraag over de motie, want u vraagt in uw dictum 

eigenlijk toch dat de locatie open blijft. U vraagt niet naar een, naar een zeg maar inspanningsverplichting. 

U geeft echt een opdracht van het moet open blijven of is dat niet de bedoeling van uw motie. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Tuurlijk willen we de voorziening behouden in Heerle, maar als ik gewoon het 

dictum lees staat er dat we een opdracht geven om in overleg te treden en er staat dus niet dat ze hem 

persé open moeten houden er staat in, in overleg treden om gaande het proces open te houden. Dus dat 

is wat anders als gewoon zeggen je moet hem openhouden.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

 

Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik zou graag van de heer Matthijssen willen horen om hoeveel 

kinderen gaat het nu eigenlijk? 

 

De VOORZITTER: De heer Matthijssen. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Op dit moment gaat het soms om 4 soms om 7 kinderen, in ieder geval er zijn 

er 16 of 17 nodig om het rendabel te maken. En juist op het moment dat je met een integraal Kindcentrum 

gaat werken zou dat juist met kleine aantallen wel kunnen werken. Dat is in ieder geval wat mij 

aangegeven is uit een gesprek met de organisatie.  

 

Mevrouw OUDHOF: En mijn tweede vraag is dan is er ook gekeken naar particuliere initiatieven van 

ouders die gewoon die kinderen in huis nemen, dus kleine opvang. Zijn daar al, is daar al onderzoek naar 

gedaan? 

 

De heer MATTHIJSSEN: Nee, maar dat lijkt mij heel mooi om mee te nemen in een integraal 

Kindcentrum want die horen er ook gewoon bij gastouders en dergelijke. 

 

De VOORZITTER: Oké, gelet op de interrupties lijkt mij dat een eerste termijn van de zijde van u raad. 

Mag ik dat zo opvatten? Dat is het geval. Wethouder? 

 

De heer JONGMANS: Voorzitter, ik zit er ongeveer zo als in zoals ik in de raad ook wel hoor. Kober is een 

zelfstandig bedrijf een particulier bedrijf en Kober heeft geconstateerd dat men daar de bedrijfsvoering 

niet meer rond krijgt en trekt een conclusie. Natuurlijk ga ik wel met Kober in gesprek, want we hebben 

daar natuurlijk vijf jaar gelden, collega Adriaansen is daar geweest bij de plannen van Heerle, afspraken 

gemaakt met Kober, met SPR en met Berkeveld. En natuurlijk is het goed om nog eens na te trekken met 

Kober van wat is er nou terecht gekomen van die afspraken, hoe is het nou gegaan. Dat is puur, maar 
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waarheidsvinding, uitzoeken wat er gebeurd is. Feitelijk zijn het ook de partners daar die aan de slag 

moeten gaan met elkaar en ik lees in het, in de motie dat Kober daartoe bereid is, maar dan vind ik ga 

dan met elkaar aan de slag. Als het nodig is om daarvoor een gesprek te beleggen bij de gemeente dan 

kan dat natuurlijk, maat het zijn vooral die partners. En ik wil ook eigenlijk de indieners van de motie niet 

teveel hoop geven, voorzitter, want we hebben natuurlijk vorig jaar uitgebreid en diepgaand geprobeerd in 

overleggen tussen de verschillende partners vooral peuterspeelzalen en Kober om een integrale 

voorziening, integrale Kindcentra nemen we dat, te krijgen voor de groep 2 tot 4 en dat is niet gelukt. En 

als alternatief is SPR nu bezig om een nieuw bedrijfsplan te maken voor die voorschool. Nou, dat plan is 

met nog natte inkt inmiddels op het bureau geland, dat is eind vorige week gepresenteerd en wat daarin 

staat ben ik nu aan het beoordelen. En ik vind het eigenlijk te voorbarig om daar nu een uitspraak over te 

doen die in de richting komt van dit dictum. Dus het enige wat ik toe kan zeggen, ik ga in gesprek met 

Kober, die gesprekken lopen. En ik ga natuurlijk ook kijken wat er in dat bedrijfsplan van SPR zit wat 

aanknopingspunten biedt aan partijen om daar met elkaar uit te komen. Maar dat zullen we dus met 

elkaar moeten doen. En de faciliteiten die gemeente daarin biedt, ja ook daarover heeft de raad 

uitspraken gedaan die zijn natuurlijk beperkt, want we hebben afgesproken dat de financiering in de 

toekomst voor peuterspeelzaalwerk zal nog alleen de doelgroep kinderen betreffen. En die doelgroep 

kinderen, ik heb nog eens in de lijst gekeken. Ik geloof dat ik momenteel in Heerle geen enkel doelgroep 

kind heb. En dat maakt de mogelijkheden voor de gemeente met uitzon… eigenlijk beperkt of nihil om 

daar wat aan te doen. Dus het gesprek kan ik toezeggen en ik ga het ook matchen met het plan van SPR 

wat er komt, maar tot zover en dan ga ik kijken wat partijen met elkaar moeten doen en de gemeente kijkt 

daar op afstand naar, maar ze zullen het zelf moeten doen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Matthijssen? Ja. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Ja, voorzitter, mag ik even kort schorsen om een kleine wijziging voor te stellen 

met de wethouder in de motie, kijken of we daar samen uit kunnen komen. Ik denk dat we aan een paar 

minuutjes genoeg hebben.  

 

De VOORZITTER: Laat ons zeggen drie minuten? Ja, drie minuten schors ik. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor drie minuten.  

 

De VOORZITTER: Dames en heren, de schorsing is opgeheven. De indiener van de, van de motie die 

voert nu wat aanpassingen, wijzigingen door in het dictum. Dat kost natuurlijk wel even, wel even tijd. Wat 

wij alvast zouden kunnen doen, als u dat goed vindt, dat we even doorpakken naar de motie 

kindervakantiewerk, dan, nee, dat moet iemand nog goed vinden meneer Van Gestel, dan benutten we 

even onze tijd wat efficiënt anders gaan we weer ja, naar die klok kijken. Is dat een goed idee om alvast 

maar even door te pakken naar motie 6? 

 

d. Eigenstandige motie Bijdrage kindervakantiewerk 

De VOORZITTER: Meneer Van Gestel het woord is aan u. 

 

De heer VAN GESTEL: Ogenschijnlijk voor een laatste maal deze avond, voorzitter. Motie Bijdrage voor 

kindervakantiewerk en ik draag de motie gewoon voor. De gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 

januari 2014, beraadslagend over de effecten van de eerder aangenomen nieuwe algemene 

subsidieverordening over het kindervakantiewerk. Constaterende dat Stichting KinderVakantieWerk 

Wouwse Plantage en het bewonersplatform Moerstraten met een aanvraag voor kindervakantieweek 

Heerle-Moerstraten, op hun aanvraag net buiten de boot vielen vanwege het bereiken van het 

subsidieplafond. Het bewonersplatform Moerstraten geen bezwaar heeft aangetekend tegen het besluit 

van de gemeente Roosendaal om geen subsidie toe te kennen. Stichting KinderVakantieWerk Wouwse 

Plantage en het bewonersplatform Moerstraten wel tijdig een aanvraag voor subsidie hadden ingediend. 

Van mening zijnde dat de nieuwe subsidieregeling een onwenselijk gevolg heeft voor het 

kindervakantiewerk en twee, deelname van jeugd en sport, jeugd aan sport en cultuur als zeer belangrijk 

wordt ervaren getuige de aangenomen motie Behoud jeugd. Besluit het college op te dragen: Beide 

organisaties, Stichting KinderVakantieWerk Wouwse Plantage en het bewonersplatform Moerstraten 

alsnog de gevraagde subsidiebedragen ad. 1.500 en 1.000 euro toe te doen komen, met dien verstande 
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dat voor het kindervakantiewerk Heerle-Moerstraten alleen kan wordt uitgekeerd mits het 

bewonersplatform Moerstraten binnen een week na besluitvorming over deze motie alsnog een bezwaar 

indient. Twee: Het tekort op de beschikbare subsidiemiddelen voor Lokaal Sociaal Beleid van 2.500 euro 

te vinden binnen de totale post subsidie, of binnen de reserve of ten laste te brengen van het noodfonds. 

Keus genoeg. Drie: Een structurele oplossing voor dit onwenselijk gevolg mee te nemen bij de bespreking 

van participatiekaders in de nieuwe bestuursperiode. Een mondvol, voorzitter. Gaat over tot de orde van 

de vergadering. Is getekend, de Nieuwe Democraten mevrouw Zijp, mevrouw Lute fractie PeP, de heer 

Van Poppel de fractie van de SP, de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD, de heer De Regt 

van de fractie van de Roosendaalse Lijst en uiteraard de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. En 

ik zou bijna willen zeggen mevrouw Van den Nieuwenhof gaat mij zo meteen vertellen dat ze ook 

meedoet. Voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, voor uw vlammend betoog meneer Van Gestel. Er is een nadere vraag 

van mevrouw Van den Nieuwenhof voor u. En de motie is overigens ingediend, dat moet ik even zeggen, 

krijgt nummer 6 mee en heet “Bijdrage voor KinderVakantieWerk”. Mevrouw Van den Nieuwenhof. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, voordat ik ga zeggen wat we doen met deze motie heb ik drie 

vragen voor de heer Van Gestel. Zal ik ze één voor één stellen dat u eerst op de eerste vraag antwoord 

geeft of kunt u ze allemaal onthouden? Ja? 

 

De VOORZITTER: Ja, vindt de voorzitter ook een goed idee. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Wat vindt de voorzitter een goed idee. Alle drie achter en we 

vertrouwen op het geheugen van meneer Van Gestel. 

 

De VOORZITTER: Ja, hij onthoudt dat wel. Ja. 

 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, mijn eerste vraag is waarom stelde u als voorwaarde dat in 

Moerstraten, dat Moerstraten ook eerst een bezwaarschrift moet indienen? Dat is mijn eerste vraag. 

Waarom die voorwaarde? En waarom wilt u de behandeling van de bezwaarschriften niet eerst afwachten 

want anders lopen er twee dingen door elkaar. Ik heb de tekst van het bezwaarschrift van Wouwse 

Plantage gezien en dat leek me eigenlijk toch wel kansrijk. De wethouder heeft daar ook wel iets over 

gezegd in de Commissie en had het over een mogelijke herziening vorige week. De derde vraag is, u 

heeft het over een noodfonds. Mij lijkt gezien de casus transitiefonds een betere optie. Vindt u dat ook? 

Drie vragen, weet u ze nog? 

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Ik heb stiekem van de griffier een pen geleend, voorzitter, dus dank u wel. 

Stiekem, nou ja in het openbaar, ik ja, voorzitter in het openbaar krijg hem toegeworpen uit de zaal in het 

openbaar. Moerstraten, ja, waarom moet die eerst bezwaar maken. Ja, hoe zou u het willen hebben. 

Eigenlijk refereer ik aan dezelfde motie die u zojuist heeft ingediend voor de carnaval waarin de 

wethouder ook aangeeft er zijn er vier die potentieel bezwaar kunnen aantekenen. Indien iemand geen 

bezwaar tegen het afwijzen van de subsidie indient gaat, mag ik toch aannemen dat die akkoord gaat met 

zijn afwijzing. Dus in dien verstande zeggen wij moet wel bezwaar maken. Twee, het bezwaar afwachten 

dat kan. U heeft KinderVakantieWerk ook gehoord daar zit een kleine ja hoe moet ik dat zeggen, een 

hellend vlak omdat de aanvraag is in principe ook goedgekeurd alleen het geld was op. En ik denk dat 

uiteindelijk de beslissing in het college zal zijn ja het geld is nog steeds op. Dus vandaar dat we eigenlijk 

nu zeggen nu laten we in ieder geval de middelen beschikbaar stellen, zodat de subsidie bezwaar 

eigenlijk gerond verklaard kan worden. Dus wij doen net zoals u, de motie voor de volksfeesten, een 

beetje budget toeschuiven zodat het toegekend kan worden, want als het geld er niet is dan gaat het heel 

moeilijk dat is ook de derde vraag, transitiefonds, KinderVakantieWerk heeft dat ook aan ons allen laten 

weten daar is daadwerkelijk naar gekeken. Alleen de wethouder heeft daar een voorwaarde aan gesteld 

dan moet u ook uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Met andere woorden dan moet u ook volledig 

zonder subsidie kunnen functioneren. Daarop was hun reactie, ja dat zal nooit mogelijk zijn er zal altijd 
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een steun nodig zijn voor die subsidie. Alle drie de vragen beantwoord mevrouw Van den Nieuwenhof.  

Goed, nou dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Oké. Meneer Yap nog vragen? 

 

De heer YAP: Voorzitter, toch over dat eerste punt. Als je als raad toch vindt dat beide organisaties de 

gevraagde subsidiebedragen worden toegekend dan hoef je die aanvulling toch niet te doen over dat 

bezwaar? Want dan zadel je een bewonersplatform op met een last weer om bezwaar in te dienen en de 

gemeente weer met de afhandeling van dat bezwaar. Volgens mij lijkt me dat niet nodig, waarom dat punt 

dus opnemen in het dictum. Volgens mij kun je dat gewoon er uit laten. 

 

De heer VAN GESTEL: Maar voorzitter, daar heb ik twee, ik denk twee redenen voor om dat aan u 

duidelijk te maken. De eerste is toch een beetje metaforisch. Als ik u allemaal vanavond vertel u krijgt 

allemaal van mij een tientje, maar u moet het wel komen ophalen na 24.00 uur en u doet dat niet kunt u 

morgenochtend niet zeggen dat u geen tientje heeft kunnen krijgen. Dan moet je echt denk ik bezwaar 

maken dat u alsnog het tientje wilt hebben. Lijkt me evident en het bespaart mij geld als u dat niet doet. 

Tweede reden is misschien wat inhoudelijker, voorzitter, niet metaforisch. Op het moment dat we juridisch 

bekijken ook bij de carnaval wat ik net mevrouw Van den Nieuwenhof uitlegde dat de subsidie natuurlijk 

alleen toegekend kan worden aan diegene die A een aanvraag hebben ingediend en B als de aanvraag is 

afgewezen bezwaar hebben gemaakt om uiteindelijk alsnog het bedrag toe te kunnen kennen. En die 

formele juridische weg wil ik wel in de motie opnemen om te voorkomen dat ik dezelfde fout maak dat ik 

met de carnaval heb gedaan. 

 

De heer YAP: Voorzitter, iets helderder. Maar dan nog is de bezwaartermijn niet verlopen, misschien een 

heel praktisch punt want dan hebben we nog niets aan het bezwaar, of de termijn van bezwaar niet 

verlopen is.  

 

De heer VAN GESTEL: O meent u dat, nou dat is dan nieuw voor mij. Dan zou ik willen adviseren meneer 

Yap aan u dat wij in het besluit ook daadwerkelijk hebben staan en er staat volgens mij dat ze binnen een 

week bezwaar moeten maken. Lijkt me toch een mooie clausule. Of niet? Mag dat niet? Misschien op dat 

kleine detail, voorzitter, zo meteen nog eventjes een advies. En ik kijk naar het adviesorgaan. 

 

De VOORZITTER: Ja. Ja, ik kijk even naar de tekst of zo of dat nog moet worden aangepast. Zijn er nog 

anderen van u raad in eerste termijn? Nee? Dan geeft de wethouder een reactie. Wethouder Jongmans. 

 

De heer JONGMANS: Ja, voorzitter, ver voor de heer Van Gestel geboren werd, voorzitter, was ik al 

jeugdleider bij het KinderVakantieWerk in de geboorteplaats van de heer Mol, in Standdaarbuiten, want 

daar kom ik ook vandaan, dat is meer dan 50 jaar geleden. Dus ik draag kindervakantiewerk een warm 

hart toe, laat dat voorop staan. En voorzitter, ik vind deze motie overbodig en ik zal uitleggen waarom. 

Vorige week dinsdag ben ik ’s avonds in Wouwse Plantage geweest en daar heb ik een goed gesprek 

gehad met onder andere de voorzitter die daar zit, een collega. En daar heb ik een paar dingen 

geconstateerd. A, dat we met elkaar eens dat er mogelijkheden zijn om andere geldbronnen aan te boren. 

Sommige ook overigens van de gemeente, buiten de subsidiesystematiek om. Ik realiseer me ook dat dat 

niet vandaag of morgen geregeld is. En ik realiseer me ook dat ze dat niet zomaar zelf kunnen. Daar 

zullen we ze bij moeten ondersteunen en die bereidheid is er. Maar er zijn daar zo veel verschillende 

mogelijkheden langsgekomen dat ik ervan overtuigd ben dat dat kan. Dat is één, da’s voor de toekomst. 

Twee, heb ik geconstateerd dat er op het gebied van in ieder geval de communicatie van Wouwse 

Plantage dat daar onduidelijkheden in geslopen zijn. Nou er is een bezwaar ingediend. Het gaat over heel 

sympathiek werk, het is ook belangrijk werk voor die gemeenschap er doen 65 kinderen mee van de 72 

die er op de basisschool zitten, wat een opkomst. Ik vind dat wij over dit bedrag en dit sympathieke doel 

niet in de welles-nietes discussie moeten komen over wie heeft nou wat wanneer gezegd, hoe is dat 

bedoeld en hoe hebben jullie het begrepen. Dat, dat is het niet waard. Ik ben bereid een schikking te 

treffen met in ieder geval Wouwse Plantage voor het door heb aangevraagde bedrag dat kan ik nog 

dekken uit het restantje wat er is. We hebben verschillende subsidiestromen, sport, cultuur en sociaal 

maatschappelijk werk. Sociaal maatschappelijk werk is helemaal uitgeput maar in sport heb ik een heel 

klein bedragje over dat ik in ieder geval 1.500 euro voor Wouwse Plantage kan betalen. Dus voor dit jaar 



 
 

Verslag raadsvergadering 29 januari 2014     pagina 46 

is het geregeld en ik ga graag met ze in gesprek, zit eigenlijk ook al in deze motie om te kijken hoe moet 

dat nou de komende jaren met al die ideeën. Dus dat is één, Twee, Moerstraten. Ik realiseer me terdege 

dat Moerstraten dan de enige kindervakantiewerk organisatie is die geen geld zou krijgen. Misschien 

hebben ze het ook niet nodig. Wat ik ga doen, ik zal de wijkmanager van Moerstraten vragen om contact 

op te nemen met de organisatie die dit aangevraagd heeft, met die organisatie kijkt wat betekent dat voor 

kindervakantiewerk dit jaar. Mocht dat bij een goede kijk serieus een probleem zijn dat dat niet door zou 

kunnen gaan vanwege het ontbreken van die gemeentelijke bijdrage dan is er uit het potje wat ik net nog 

had ook nog 1.000 euro over om het kindervakantiewerk in Moerstraten te subsidiëren voor dit jaar. Maar 

ook daar wil ik vervolgens wel in gesprek gaan hoe dat andere jaren kan. Voorzitter, zo zou ik het op 

willen lossen. Ik denk dat ik dan tegemoet kom aan de wens van de raad. Ik denk dat ik tegemoet kom 

aan de wens van de bewonersplatforms en de kindervakantiewerk organisaties. En ik denk dat we dan 

het snelst en het gemakkelijkst de boel oplossen. En Moerstraten hoeft van mij geen bezwaar in te 

dienen. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag. Waar wijkt u wat u nu net 

heeft gezegd af van de motie, zodanig dat we hem niet aan zouden moeten nemen? 

 

De heer JONGMANS: Vorige week dinsdagavond ben ik in Wouwse Plantage geweest, ik heb diezelfde 

avond nog, het ging 22.58 uur ging mijn verslag van dat gesprek ging naar de ambtenaren en die 

ambtenaren die zijn vooral aan het zoeken gegaan over dat communicatieprobleem en vanochtend en ik 

heb daar over, over moeten navragen, vanochtend heb ik gehoord dat de ambtenaren met elkaar niet 

meer scherp kunnen maken hoe is het nou in de communicatie mis gegaan en dus vanochtend heb ik 

geconcludeerd dan moeten wij over 1.500 euro niet zeuren dan moeten we het gewoon door laten gaan.  

 

De heer VAN GESTEL: Dus in wezen mocht de motie aangenomen worden, dan is dat ook de verklaring 

van de wethouder hoe die dat zal uitvoeren.  

 

De heer JONGMANS: Zo ongeveer, voorzitter, ja. 

 

De VOORZITTER: Goed. Anderen nog van u raad wat betreft de beraadslaging over motie 6. Daar is 

alles nu over gezegd. Oké. Dan gaan we daar straks over besluiten. 

 

c. Eigenstandige motie Integraal Kindcentrum Heerle (vervolg) 

De VOORZITTER: Dan herpakken we even de gewijzigde motie 5 over het “Integraal Kindcentrum”. En 

dan geef ik even de indiener even kort het woord om die wijzigingen te duiden en dan is dat de motie 5, 

de gewijzigde motie 5 die onderdeel is van de besluitvorming zo meteen. Meneer Matthijssen. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het… 

 

De VOORZITTER: Even, we zijn zo klaar. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Het vernieuwde dictum zal ik voorlezen en daarmee 

indienen. Draagt het college op om met betrokken partner (Kober) in gesprek te gaan en het conceptplan 

van SPR te toetsen of het aanknopingspunten biedt voor partijen, zoals kinderopvang, peuterspeelzaal en 

primair onderwijs. En gaat over tot de orde van de vergadering.  

 

De VOORZITTER: Dat is hem, de gewijzigde motie 5. De wethouder wil daar een reactie op geven vanuit 

het college. 

 

De heer JONGMANS: Ja, voorzitter, die motie die beschrijft wat ik ga doen. Ik ga met Kober in gesprek 

dat heb ik ook al aangegeven. En ik kijk naar het conceptplan van SPR of het aanknopingspunten biedt 

en wat ik nog wil benadrukken, staat hier ook wel, dat dat aanknopingspunten biedt voor kinderenopvang, 

peuterspeelzaal en primair onderwijs om zelf met elkaar aan de slag te gaan, want dat is wel de strekking 

van wat er moet gebeuren. Voorzitter, als we dat zo met elkaar eens zijn dan neem ik deze motie over. 
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De VOORZITTER: Ja, gaan we dat zo meteen even aftikken in een ordentelijke besluitvorming.  

 

d. Eigenstandige motie Bijdrage kindervakantiewerk (vervolg) 

De VOORZITTER: Ik begreep dat motie 6 dat daar de eerste indiener meneer Van Gestel ook nog iets wil 

schrappen in het dictum. Wilt u dat even toelichten? 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, In het eerste bolletje achter “toekomen” een punt, zodat de zin “met 

dien verstande” eindigend op “een bezwaar indient” vervalt. 

 

De VOORZITTER: Ik recapituleer, er is nu een gewijzigde motie 6 en die wijziging zit hem er in dat in het 

dictum het eerste gedachtestreepje nu dus luidt: “Beide organisaties, Stichting KinderVakantieWerk 

Wouwse Plantage en het bewonersplatform Moerstraten alsnog de gevraagde subsidiebedragen ad 

1.500 euro en 1.000 euro te doen toekomen”, punt. En het overige in dat eerste gedachtestreepje vervalt. 

Dat is hem. Right? Oké. Ja, akkoord zo. Zie ik het goed dat wij toe zijn aan besluitvorming dat we er 

over… nee? Mevrouw Koenraad? 

 

c. Eigenstandige motie Integraal Kindcentrum Heerle (vervolg) 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, komt er geen tweede termijn bij de motie Integraal Kindcentrum? 

 

De VOORZITTER: Nou, ja u heeft er recht op maar ik dacht ik stel het niet expliciet aan de orde. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Nou ik wil eigenlijk toch wel graag wat zeggen. 

 

De VOORZITTER: Komt u volledig toe mevrouw Koenraad. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja. 

 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Nou ik zal het heel kort houden, maar ik wil vanuit 

GroenLinks even toelichten waarom wij in principe niet, of in eerste instantie niet voor de behandeling 

waren vanavond, want je hoort ook wel aan de discussie en het debat dat zo’n spoedmotie de kwaliteit 

van het debat niet echt recht doet. Het punt is wel gemaakt door de VVD en wij willen daar wel op 

aansluiten over, de discussie over de kleine scholen en het leeglopen van voorzieningen in dorpen dat is 

een heel serieus onderwerp waar GroenLinks wel graag iets over zou willen zeggen. Mogelijk in een 

Commissie, dus het verzoek is aan de VVD om toch misschien te komen tot een keer een goede 

discussie over wat gaan wij nou eigenlijk doen in die dorpen. Want door het zo incidenteel te agenderen 

komen we niet echt tot een goed debat en het resultaat van het debat is eigenlijk dat de wethouder gaat 

doen wij hij al van plan was te gaan doen. En dat is eigenlijk wel, dat is wel echt zonde van de tijd vindt 

GroenLinks. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer, ja, u had nog een vraag aan mevrouw Koenraad? 

 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. En namens de fractie van de VVD wil ik 

GroenLinks bedanken voor de aanmoediging. Wij zullen dan voor de eerstvolgende Commissie 

inderdaad proberen, moeten even uitzoeken of dat orde technisch gesproken nog kan, maar zullen we 

inderdaad voor de eerstvolgende Commissiebehandeling proberen iets te agenderen waardoor we met 

z’n allen eens goed kunnen praten over wat er in onze dorpen gebeurt. Het probleem is niet eens 

leegloop. Het probleem is dat we mensen van een klein dorp naar een groter dorpje aan het jagen zijn en 

dat is pas het echte trieste van het verhaal. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, daar mag ik dan nog even op antwoorden. Het gaat er natuurlijk om dat we 

kunnen wel garanties zeggen of geven van de kleine scholen moeten openblijven maar als raad moeten 

we daar dan ook iets bij zeggen, dus dat we ook iets gaan zeggen daarover van hoe gaan we dat 

mogelijk maken. Dus nou goed, graag. 
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De VOORZITTER: Waarbij ik u in overweging geef ambtshalve u gaat daarover eerstvolgende 

Commissie, het is volgende week beeldvormende dus de cyclus die komt er heel snel aan. Ik snap, 

ontdoe het nou van electorale, electoraal wenselijke motieven om die dorpen te appreciëren . Het zou 

misschien juist wat mevrouw Koenraad zegt waar ik zeer veel gevoel bij heb, het is aan u om het nou in 

de nieuwe raad te behandelen met een ordentelijke bespreeknotitie, gehoord de betrokkenen in de wijken 

en dorpen dan krijgt het echt, echt z’n volledig inhoudelijk recht, want dit gaat met net zoveel stoom en 

kokend water als vanavond deze motie. Ik voorspel het u. Maar het is uiteraard aan u maar ik dacht ik zal 

het even kwijt. Meneer Van Gestel. 

 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, om de verwarring te voorkomen voor alle mensen vanavond we 

hebben het dus hier over het vorige onderwerp wat de VVD heeft aangekaart. 

 

De VOORZITTER: Ja, dat is het integraal Kindcentrum. 

 

De heer VAN GESTEL: Het integraal Kindcentrum. 

 

De VOORZITTER: Nee, ik dacht wel dat dat helder was, ja. Mevrouw Koenraad. En u komt zo. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik wel dan toch reageren op wat u net zei. Mag dat? 

 

De VOORZITTER: Ja, dat mag. 

 

Mevrouw KOENRAAD: Nu is ook geen beeldvorming geweest. Dus we hebben nu ook de geluiden van 

SPR, Kober en alles gemist en dan doen we ook een debat. Dus dan heb ik het liever anders. En wij zijn 

er niet om de dorpen te pleasen dat gebeurt middels deze motie nu. 

 

De VOORZITTER: Nee, maar goed neem het even mee voor bij de open haard, voor wat het uh…. De 

heer Janssen. 

 

De heer JANSSEN: Ja, voorzitter, ik doe maar van deze plaats, want... 

 

De VOORZITTER: Nee. 

 

De heer JANSSEN: Nee, tweede termijn? Oké.   

 

De VOORZITTER: Deze raad gaat fatsoenlijk aan zijn eind. 

 

De heer JANSSEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zullen er ook niets maar kunnen doen om daar een 

bijdrage in te leveren dat er meer kinderen komen maar, voorzitter, maar dat is… Maar mijn insteek is en 

datgene, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer JANSSEN: Maar de insteek, de insteek is op en bepaald moment en daar wordt vind ik in een 

heel de zaak een beetje aan voorbij gegaan. Dat vind ik zo jammer. Ik heb ook wat gesprekken gevoerd 

met gastoudergezinnen van hoe loopt dat nu. En wij kennen in Heerle kennen wij vier hele goede 

gastoudergezinnen. En die mensen spreken ook echt de zorg uit dat op de dag van vandaag ontzettend 

terugloopt met kinderen die aangeboden worden voor gastoudergezinnen. En wat constateren hun, dat 

namelijk de opa’s en de oma’s, de familieleden, de buren de participatie die wij zo graag willen horen, de 

samenwerking onder de bevolking, onder elkaar het probleem kinderopvang op gaan lossen. Ze zijn daar 

goed mee bezig. Kober heeft daar op een gegeven moment ontzettend veel last van. En we weten ook 

dondersgoed dat Kober op een gegeven moment voor de keuze is komen te staan van de Schalm naar 

een nieuwe locatie en toen is ook het advies gegeven aan Kober, maak gebruik van één van de 

leslokalen van Berkeveld. En Kober had verwacht toen in die tijd als wij daar een nieuwe locatie bouwen 

dan zal de toestroom van het aantal kinderen wel toenemen. En ze zaten toen al in de rode cijfers, 
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voorzitter, dat moet helder en duidelijk zijn. Wat Kober aan het doen geweest is in het dorp Heerle.  Ze 

zitten nu met vier kinderen, een probleem. Maar wat mij het meeste stoort en dat vind ik en dat vind ik in 

die motie en daar staat de vorming tot integraal Kindercentrum gefrustreerd door SPR en primair 

onderwijs. Ik heb wat geïnformeerd. Ik zeg hoe zijn die gesprekken plaatsgevonden, wat is er aan de 

hand geweest. En toen hebben ze mij verteld dat vier partijen daar aan tafel gezeten hebben, Kober, 

SPR, primair onderwijs en de gemeente Roosendaal om te kijken hoe ze het probleem met de terugloop 

van het aantal kinderen daar konden tackelen. Daar is een slotconclusie uitgekomen en die slotconclusie 

was het aantal leerlingen, kinderen die aangeboden worden bij Kober heeft Kober gezegd dan is er maar 

één mogelijkheid en dat is de beste, dat we gaan sluiten. En als je nu gaat kijken wat er in Wouw 

plaatsvindt is dat dus een groter dorp, dan zie je daadwerkelijk ook dat van vier groepen nu ook terug 

gegaan zijn naar twee groepen. Dus het maatschappelijke draaiveld is daarop bezig en de mensen zijn 

daar aan het zoeken naar een oplossing. En het verbaast mij dat de wethouder nu zegt ik zal in gesprek 

gaan. En als ik daar informeer van hoe zijn die gesprekken verlopen, dan wordt mij verteld de wethouder 

heeft er altijd bij aan tafel gezeten bij die gesprekken en uiteindelijk is daar een slotconclusie. Ik zou graag 

toch van de wethouder willen weten van hoe kan die dat nou combineren dat hij nu wel in gesprek gaat 

over dat onderwerp terwijl dat het gesprek al plaatsgevonden heeft. 

 

De VOORZITTER: Uw punt is duidelijk. 

 

De heer JANSSEN: Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog anderen op de motie 5 die in tweede termijn ja, nou wordt het weer bal. 

Oké, de heer Schijvenaars. We trekken er nog eventjes tijd voor uit. Ga uw gang. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, nee zeker niet om nog even bal te maken. Ik wil toch even nog drie 

dingen noemen. Ik was het eens, voorzitter, met wat u zei van er zijn nu al electorale overwegingen gaan 

we, zeg maar, dingen wel of niet op de agenda zetten etcetera, etcetera. Nou daarmee deel ik de 

opvatting van mijn collega van GroenLinks ja dat daarmee de zorgvuldigheid natuurlijk gewoon verdwijnt 

uit het debat, dat moeten we gewoon niet willen met elkaar. Dus ik steun de opvattingen. Als het gaat, zeg 

maar over uw pleidooi van kom met een goede notitie, voorzitter, dan verbaas ik me er weer over dat 

straks mijn collega mevrouw Zijp sprak over leefbare wijken en expliciet vroeg om een notitie om er 

gewoon gedegen over te praten dat dat weer wordt afgewimpeld. Ik vind dat toch wel opvallend, 

voorzitter. Dan heel strak, voorzitter, hoef ik geen stemverklaring af te geven, de motie over het 

KinderVakantieWerk die hebben we mede ingediend dus die zullen we uiteraard gewoon ook steunen. En 

de motie over dat Kindcentra, ja voorzitter op het moment dat de wethouder doet wat de motie oproept, 

voorzitter, ja hoef je de motie niet meer in stemming te brengen dus laten we het dan daar maar gewoon 

bij afhameren.  

 

De VOORZITTER: Oké. Anderen nog van u raad voordat de wethouder in tweede termijn spreekt of wil 

spreken. Niemand vergeten? Het gaat over motie 5, dat is nu even aan de orde. Geen tweede termijn 

daar meer op? Oké. De heer Janssen had nog een vraag aan de wethouder. Ja, dat is zijn vraag. 

 

De heer JONGMANS: Voorzitter, laat ik duidelijk maken waarover we praten. Vijf jaar geleden is het plan 

ontstaan om daar nieuwbouw te realiseren voor de Kober-groep. Voormalig collega Adriaansen heeft toen 

die gesprekken gevoerd etcetera en de gemeente heeft toen zelfs een financiële bijdrage gedaan nogal 

substantieel, dat is bekend, om dat plan daar mogelijk te maken. Ik denk dat de gemeente er recht op 

heeft en daar is primair mijn gesprek met Kober ook bedoeld, primair er recht op heeft hoe het vervolgens 

gegaan is met die investering die de gemeente daar gedaan heeft en waar het toe geleid heeft. Dus ik wil 

vooral van Kober toch het verhaal horen van vertel ons nou maar eens hoe het zo gelopen is en dat gaat 

verder dan alleen maar vier kinderen, dat is één.  En twee, ik praat niet meer over integraal Kindcentrum 

dat staat ook niet meer in die motie. Ik heb gezegd en zo staat het in die motie dat ik het huidige plan wat 

SPR heeft aangeleverd dat ik dat zal toetsen op de mogelijkheden voor organisaties om met elkaar in 

gesprek te gaan en als ik dat constateer zal organisaties daartoe uitnodigen om met elkaar dat gesprek te 

gaan. Niet meer en niet minder. Niet meer integraal Kindcentrum is er uit, nee toets een bestaand plan 

wat een alternatief is voor het mislukte integraal Kindcentrum, integrale Kindcentra, er ligt een nieuw plan 

en laat ik eens kijken of het plan aanknopingspunten doet. Niet meer en niet minder. Ik moest dat plan 
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nog wel beoordelen, nou ja ik heb het nu met een concreet voorbeeld voor ogen, voorzitter, dus niet meer 

en niet minder. En ik wil natuurlijk graag weten van wat is er met ons geld gebeurd en wat is er gebeurd 

met de afspraken. Stukje verantwoording. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Mag ik concluderen dat wij op het punt van de 

beraadslagingen over de gewijzigde motie 5 nu rond zijn en dat wij daarover gaan stemmen. Dat is het 

geval. Behoefte aan een stemverklaring vooraf? 

 

De heer MATTHIJSSEN: Klein puntje van orde, voorzitter, volgens mij heeft de wethouder de motie 

overgenomen en dat hoeft die niet in stemming. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Dacht ik, dus dan hoeven we niet tot stemming over te gaan. 

 

De VOORZITTER: U vindt het misschien leuk een motie op uw naam. Oké, ja. Maar als u de motie 

intrekt, ja dan, dan zijn we ermee klaar. 

 

De heer MATTHIJSSEN: Hij is overgenomen dus dan hoeft die niet in stemming dat ik wat ik er over kwijt 

wil.  

  

De VOORZITTER: Oké, de gewijzigde motie 5 is ingetrokken. Dan zijn we daarmee rond. 

 

d. Eigenstandige motie Bijdrage kindervakantiewerk (vervolg) 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de gewijzigde motie nummer 6 inzake het Kindervakantiewerk is 

daar iedereen voldoende zijn/haar deel kunnen leveren in de termijnen? Dat is het geval. Kunnen wij daar 

nu over stemmen? Oké. Stemverklaring vooraf? Eén uwer? Meneer Van Poppel? 

 

De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, de SP die stemt natuurlijk voor deze mooie motie, vrijwilligerswerk, 

jeugd in de wijk en dorp worden met deze motie mogelijk gemaakt en we willen dan ook graag Stichting 

KinderVakantieWerk Wouwse Plantage feliciteren met 50-jarig jubileum dit jaar.  

 

De VOORZITTER: Die dank wordt aan de achterzijde in, in grote complimenten grote dank aanvaard. 

Anderen nog van u raad wat betreft een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan wij 

stemmen. Wie is voor deze gewijzigde motie nummer 6. Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd, die 

motie is aanvaard.  

 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering. 
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 12 maart 2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


