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1. Opening en vragenhalfuur 

De VOORZITTER: Goedenavond, als iedereen even een plaatsje wil zoeken, want het is al voorbij de 

reguliere starttijd. Oké, dan bij deze open ik graag de raadsvergadering van 29 oktober. En ik wil graag, 

mag ik rust in de zaal, dank u wel. En dan wil ik graag beginnen met het aangeven wie er vanavond niet 

bij zijn. Ik zal beginnen met de voorzitter, de reguliere voorzitter, burgemeester Niederer die er vanavond 

niet bij zal zijn. Verder hebben zich van u raad, van u fracties hebben zich afgemeld de heer Hertogh van 

de VLP en de heer Janssen van de Roosendaalse Lijst. Dan starten wij zoals u weet met het 

vragenhalfuur. Daarvan zijn er in totaal vier, maar voordat ik daaraan begin wil ik even melden dat wij 

vandaag gasten van de raad hadden dat zijn er drie in totaal en die wil ik even noemen. Dat is de heer 

Luthart, de heer Voets en mevrouw Eijk. Zij zijn, denk ik, inmiddels weer naar de Burgerzaal toe gegaan 

of zitten, nee ze zitten nog op de publiekstribune maar zullen waarschijnlijk in de loop van de avond naar 

beneden gaan, waardoor zij wat makkelijker vragen kunnen stellen aan de griffie die daarbij aanwezig is 

zonder dat zij onze beraadslagingen daarbij verstoren. 

 

De VOORZITTER: Oké, dan het vragenhalfuur dat zijn er vier in totaal. De eerste die op mijn lijstje staat is 

van de PvdA en deze is voor de heer Polderman. 

 

De heer POLDERMAN: Het gaat over de vragen van de PvdA-fractie over de koopkrachtregeling 

tegemoetkoming 2014. Voorzitter, ik ben blij dat de heer Yap deze vraag heeft gesteld, want het is nog 

eens de gelegenheid om extra aandacht te vragen voor dit punt. De vragen die hij ons gesteld heeft als ik 

me daartoe even beperk, dan is het op welke manier gaat u de koopkrachtregeling voor onze inwoners 

regelen. Wij gaan het via drie lijnen doen de mensen die bij ons bekend zijn, dus dat zijn de mensen die 

bij ons bijstand hebben, reguliere bijstand of bijzondere bijstand dat er ongeveer 2.400 die krijgen het 

automatisch zonder dat ze daar zelf hoeven aan te vragen op hun rekening bijgestort. De bedoeling is in 

november. En dan is het andere punt voor mensen die wij niet kennen. Dat is eigenlijk ook een 

belangrijke groep, daarvoor is inderdaad heel belangrijk dat we daarover voldoende communiceren. En 

wat dat betreft is deze eerste vragenronde al een belangrijk item, dus ik ben daar nogmaals blij over dat 

we daar de gelegenheid krijgen om dat te doen, die zullen we zeker bekend maken via onze website en 

via informatie over De Bode. En de mensen die wij verder nog kennen van regelingen als de 

Ziekenfondsregeling die gaan we persoonlijk benaderen. Dus daarmee halen we nog een groot gedeelte, 

in aanmerking laten we geen rekeningnummer van hebben, zullen we die ook persoonlijk benaderen en 

zeggen van komt u vooral het formulier ofwel digitaal invullen en als u dat niet kunt dan kunt u het op de 

kantoren ophalen. Overigens hecht ik er wel aan om te zeggen dat we het natuurlijk wel het in perspectief 

moeten zien. Het is in deze dure tijd die aankomt natuurlijk heel aardig die 100 euro. Maar onlangs zag ik 

de cijfers van het CBS en als je dan ziet wat het koopkrachtverlies is van deze categorie, dat is al 1% dan 

zit je ongeveer op 100 euro. Dus met deze compensatie moet u dat ook zien, het is een compensatie van 

geleden koopkrachtverlies, maar het is goed dat degenen die hier aanspraak op kunnen doen dat ook zo 

ruim mogelijk zullen doen en die zullen ook in die zin er over communiceren.  

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de vragensteller. Voldoende beantwoord? Dan mag u blijven staan, 

want ook de tweede vraag van de Nieuwe Democraten over de Woonvoorziening Wouwseweg is voor u. 

 

De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, de vraag wat zijn de consequenties van de opgenomen vertraging 

met betrekking tot de Woonvoorziening als het gaat om het, de juridische procedure rondom de 

woonvergunning. Daar kan ik u van zeggen dat die eigenlijk vrij gering zijn, omdat op zich de termijnen 

zoals wij die hadden opgelegd door de, door de rechtbank die hebben wij gehaald alleen Wabo heeft 

gevraagd van wij hebben meer tijd nodig om dat te bezien, dus op zich loopt die verdere procedure 

rondom de ruimtelijke ordening die loopt gewoon zoals die moet lopen. Echter en u vraagt ook verder nog 

wat is de stand van zaken, ik wil u voorleggen dat onder voorbehoud van een te nemen besluit wat 

dinsdag in het college ligt wij als volgt daar in gaan zitten. We hebben in de raad de procedure rondom de 

ruimtelijke ordening, dit loopt, die heeft zijn eigen tijdslijn dat is één. 15 oktober zijn de portefeuillehouders 

die te maken hebben met het Regionaal Kompas bijeen geweest en zij hebben nog eens een keer 

gekeken van hoever zitten we nou in de procedure, dat is dus het ruimtelijke spoor één. Maar er is nog 

een ander spoor en dat is eigenlijk ook nog tweeledig, de financiering van het geheel en de manier 

waarop tegenwoordig tegen zorg en de scheiding van de zorg wordt aangekeken. U hebt ook allemaal 

gevolgd dat daar discussies over geweest over de wet langdurige zorg die onlangs pas in het kabinet is 

aangenomen dat heeft allemaal consequenties. En de regio die heeft daaruit de conclusie getrokken dat 
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wij eigenlijk niet in staat zijn om dit spoor verder door te zetten tot de manier die snel leidt tot een 

oplossing van de cliënten waar we het hier allemaal over hebben. En juist met het oog op dat we eigenlijk 

snel iets willen organiseren voor de cliënten waar we het hier over hebben heeft ons ertoe genoopt dat wij 

het college voorstellen om een andere koers, een koerswijziging in te zetten. En dat betekent dus dat wij 

het proces zoals dat op het moment loopt met die drugsvoorziening stopzetten. Wij waren van plan u daar 

ordentelijk over te informeren, zoals dat hoort via een raadsmededeling als het college dinsdag een 

besluit heeft genomen. Dat moet dus nog genomen worden, dus ik moet een voorbehoud maken met 

deze mededeling dat het college daar nog wel over moet stemmen dinsdag. Maar dat is de aard van het 

besluit dat wij zullen gaan nemen. En dan zullen wij ook een raadsmededeling doen die heeft u al bereikt 

over de, het Regio Kompas wat natuurlijk daar de boven hangende systematiek over is. En u weet dat 

besluit wat wij daarover nemen is iets wat wij moeten doen en de zes regiogemeentes waarmee we dit 

doen. En bovendien moeten we dat besluit goed nemen met de partners die wij daarin mee hebben 

genomen, zoals Novadic Kentron, de GGZ, de GGD. Met die partners dienen wij dat besluit zorgvuldig te 

nemen. En ik had ook graag pas dat besluit goed zorgvuldig genomen en dan u zorgvuldig erover 

geconfirmeerd, of geïnformeerd, dat is helaas of misschien ja zo lopen die dingen, het is wat uitgelekt heb 

ik begrepen. Inmiddels enkele mensen hebben dat op Twitter ook kunnen lezen, de Internetbode heeft 

het al gepubliceerd, dus wij vinden het ook wel netjes om u het besluit hiervan mee te delen, eigenlijk nog 

voor het genomen wordt. Dus als u gaat zeggen van ja waarom niet geïnformeerd dan moet ik u zeggen 

ja het besluit moet nog genomen worden, maar u bent hier de eerste die het officieel van ons hoort. Dus 

dat daarover. 

 

De VOORZITTER: Voor mij is het duidelijk. De vragensteller kijk ik nog even aan? Had u niet nog een 

vraag? Dank u wel heer Polderman. Dan de volgende van…  

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter… Voorzitter, ik gaf aan dat ik nog een aanvullende vraag had. 

 

De VOORZITTER: Ik dacht dat ik u nee zag knikken, maar oké. Stel uw vraag maar. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ja, dank wethouder voor het heldere antwoord. En blijkbaar is ook de 

publicatie op de Internetbode “project Woonvoorziening wordt afgeblazen” inderdaad berust dat op 

waarheid. Ik denk dat daar nog veel over gesproken moet gaan worden in de politiek hoe het allemaal zo 

ver heeft kunnen komen en wie daar ook uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor gehouden moet gaan 

worden. Dat willen we graag gaan doen in de komende cyclus wanneer het aan de orde is, maar voor dit 

moment nog één aanvullende vraag. En dat is u heeft zelf aangegeven in de openbaarheid dat u absoluut 

gaat zorgen dat voor de winter deze mensen onderdak gaan hebben. Kunt u nu even een tipje van de 

sluier oplichten hoe u dat gaat organiseren? 

 

De VOORZITTER: De heer Polderman. 

 

De heer POLDERMAN: Een kleine correctie, ik heb gezegd dat wij in een beschaafd land en een rijk land 

als Nederland, in een rijke stad als Roosendaal niet moeten toestaan dat mensen op straat slapen. Nou, 

dat is dus niet specifiek deze doelgroep. Deze doelgroep zit ook diffuus verspreid in onze samenleving en 

die wonen nu op campings, in allerlei plekken waar we eigenlijk gewoon niet weten precies waar ze 

wonen. Dus mijn opmerking over dat ik het vind dat wij voor de winter iets moeten doen over een regeling 

voor daklozen die niet op straat dienen te slapen dat hebben we opgelost, want er is een winterregeling. 

Ik heb die onlangs nog met de collega van Bergen op Zoom besproken, dus die winterregeling die is er en 

die gaan we ook effectueren. Dus in die zin is mijn opmerking bedoeld en dat betekent niet laat maar 

onverlet onverplicht maar ik vind het, ik ben het met u eens dat we daar in een cyclus normaal wat 

ordentelijk over moeten praten wat we specifiek voor deze groep drugsverslaafden moeten gaan doen. 

En hoop dat u dus in de Commissie als wij dit hele pakket van het Regionaal Kompas en dit specifiek, dit 

onderdeel wonen drugsverslaafden waar wij voor aan de lat stonden dat we dat gaan doen en dan kijken 

van hoe snel die ladder, die moet worden opgebouwd, wat moeten we daarvoor doen, wat is gegeven de 

omstandigheden dat de financiering verandert is, gegeven de omstandigheden dat er anders wordt 

gekeken naar woon zorg wat kunnen wij dan op dit moment in deze regio het beste doen. En die 

discussie wil ik graag met u voeren maar dan wel op basis van de stukken. Het lijkt mij niet goed om dat 

op basis van dit vragenhalfuurtje te gaan doen. 
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De VOORZITTER: Is ook geenszins de bedoeling, u zei het al het kan de cyclus in gaan dus. Oké. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Kunt u wel op tijd met een agendering komen, voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De volgende is ook van de Nieuwe Democraten en is voor de heer 

wethouder Lok. 

 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. De vragen met als onderwerp “All you can beat”, ja dat vind ik toch 

wel grappig. Wat is het standpunt van het college en vind het college dat deze vergunningverlening de 

ontwikkeling conform de plannen Binnenstad versterkt. De eerste vraag krijgt nu twee antwoorden. In 

tweeën geknipt, wat is het standpunt van het college. In eerste aanleg is het standpunt van het college 

Dat het een goed gebruik is om door de raad genomen besluiten, zoals bij een bestemmingsplan om dat 

ook gewoon uit te voeren zoals de raad het heeft besloten. En dit bestemmingsplan dateert al van 29 april 

2004 dus dat is heel ruim voordat er überhaupt sprake was van bestemmingsplan, van 

binnenstadsactiviteiten. En in dit bestemmingsplan is juist de mogelijkheid geschapen voor een 

zelfstandige horeca in een Borchwerf Facility Point, zoals het zo mooi heet. In juli 2012 is er overigens 

door onze raad ook een partiële herziening vastgesteld. En de aanleiding daarvan was vooral dat de 

verkaveling uit het Masterplan Borchwerf II niet helemaal overeenkwam met het vastgestelde 

bestemmingsplan van 29 april 2004. Dus uiteindelijk heeft de raad er twee keer over gestemd. En er 

stonden geen afkortingen in en er stond gewoon horeca. En vindt het college dat deze vergunning de 

ontwikkelingen conform de plannen binnenstad versterkt? Ja, dat doet een beroep op voorspellend 

vermogen wat natuurlijk altijd buitengewoon lastig is. Of dit de ontwikkeling in de binnenstad versterkt of 

niet dat is eigenlijk niet zo heel eenvoudig te beantwoorden. Je zou bijna ook een wedervraag kunnen 

stellen. Zou het de ontwikkeling in de binnenstad versterken als een restaurant van een dergelijke 

omvang juist wel in de binnenstad zou komen? Zou dat niet eerder reguliere horeca ondernemers in deze 

sector wegdrukken. Dus het blijft een beetje een vraag hoe je dat interpreteert dus of het het echt 

wegdrukt of het versterkt, dat zal de tijd leren. Ik denk dat kwaliteit in de binnenstad, je kunt op heel veel 

plaatsen heel goed eten, volgens mij altijd wel gewaarborgd zal blijven. En de vraag blijft of het altijd zo 

heel gezellig is met 600 anderen ergens te moeten eten. Heeft een Bibob-onderzoek plaatsgevonden? 

Die vraag was het makkelijkst te beantwoorden namelijk nee, omdat dat nog niet aan de orde is. Er is nu 

slechts een omgevingsvergunning aangevraagd door de eigenaar van het pand en verder heeft er nog 

geen enkele aanvraag plaatsgevonden. Zodra er horeca aanvragen komen dan gaat het over 

bijvoorbeeld een horeca exploitatievergunning of een drank- en horecavergunning dan is de regel in 

Roosendaal, het Bibob-beleid, dat voor iedere nieuwe horecaondernemer altijd de Bibob-toets plaatsvindt. 

Maar zover is het nog niet, want de vergunningen zijn nog niet aangevraagd. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Ik kijk nog even naar de vragensteller voor één 

aanvullende vraag, één. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Ik snap de beantwoording, dat, dat wij als raad die 

bestemmingsplannen hebben besloten. Maar ook in de bijgaande tekst had ik ook opgenomen is er geen 

belletje gaan rinkelen bij de ambtenaar dan wel bij de verantwoordelijke wethouder, juist in relatie tot die 

plannen van de binnenstad, want 5.000 klanten per week mag je veronderstellen voor deze All you can 

eat dat betekent ook 5.000 bezoekers in het centrum die heel veel andere dingen kunnen gaan doen en 

daarmee is dan toch de vraag die dan blijft hangen hoe kunnen wij nou met elkaar gaan organiseren dat 

de plannen van Riek Bakker serieus een kans krijgen gegeven eerder genomen besluiten, gegeven 

bijvoorbeeld ook datgene wat in de detailhandelsnota staat geformuleerd hoe we dat dan zo gaan plooien 

dat we wel de plannen serieus een kans kunnen geven, want ander blijven we altijd maar ja de koe in zijn 

hol kijken. En graag daar een reactie op. 

 

De VOORZITTER: Uw vraag is duidelijk meneer Schijvenaars. Wethouder Lok. 

 

De heer LOK: Ja, de vraag, ik denk dat ik de vraag begrepen heb en zo niet dan helpt meneer 

Schijvenaars mij daar vast aan herinneren. Het blijft altijd een probleem als je in een bestemmingsplan 

hebt vastgesteld waarin je iets hebt toegestaan en er komt vervolgens een uitbater of een eigenaar die 
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dat vervolgens wil gaan invullen om te zeggen nee het mag niet. Dat kan niet. Je kunt het weg 

bestemmen en dat is altijd een oplossing. Maar u weet dan krijgen we ook de rekening en die is 

waarschijnlijk ook een veelvoud. Dus het is wel heel lastig als er een bestemmingsplan ligt en iemand 

dient gewoon een vergunning aan die z’n weerslag vindt op basis van het bestemmingsplan wat we met 

z’n allen hebben toegestaan. Dat blijft altijd lastig. Wat we wel met elkaar hebben afgesproken en dat gold 

niet voor dit, want dit was al heel ver en nogmaals hier is verder nog niets aangevraagd anders dan een 

omgevingsvergunning, is dat we hebben bedacht als er nou initiatieven komen waarvan we ook het 

gevoel hebben dat die ook beste misschien een hele goede plek in de binnenstad zouden kunnen krijgen 

dan gaat het niet over een vergunningsaanvraag. De collega’s die vergunningen doen moeten vooral hun 

werk doen. Die mogen niet sturen op andere onderdelen, want dat is toch een beetje misbruik van macht, 

van je positie hebben we wel bedacht je zou en dat kan straks heel goed die binnenstadsorganisatie, 

binnenstadsbestuur of onze eigen mensen nu nog, die daar nu nog op zitten. In ieder geval met zo’n 

initiatiefnemer eens rond de tafel gaan zitten of die heeft nagedacht of dat wat hij van plan is ook ergens 

in de binnenstad zou kunnen. Maar nogmaals dit is wel 1.700 vierkante meter, ik zie niet direct een plek in 

de binnenstad waar dit toevallig zou kunnen. Ja, u wel, dat is mooi, wij niet. Maar we hebben wel gezorgd 

dat voor de toekomst en dat geld niet enkel voor vergunningen maar dat geldt ook voor RO als er 

ontwikkelingen zijn waarvan we het gevoel hebben dat zou toch ook een hele goede plek moeten kunnen 

hebben in de binnenstad in ieder geval met die aanvrager in gesprek, maar nogmaals als die volhoudt 

leuk dat initiatief van u, maar ik wil het hier dan mag dat als het bestemmingsplan het toestaat. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Ook dit zullen wij gemotiveerd agenderen voor de volgende cyclus, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dat is prima, meneer Schijvenaars. Dan de laatste vraag en dat is voor wethouder 

Schenk, ook van de Nieuwe Democraten. 

 

Mevrouw SCHENK: Op de vraag in het vragenhalfuur met de titel “Meer kwaliteit zonder geld” is de vraag 

gesteld wat is nu het echte standpunt van het college of er nu wel of niet extra geld nodig is voor een 

hoger kwaliteitsniveau. Nou schijnbaar is er onduidelijkheid over dat standpunt. Wat ik kan aangeven is 

dat het standpunt van het college is dat ik, dat we uitvoering geven aan de door de raad vastgestelde 

kaders in die nota verbindend beheren. Vanaf  2014 zijn we uitvoering gaan geven aan deze nota en 

zoals ik al eerder heb aangegeven wordt momenteel hard gewerkt aan de evaluatie verbindend beheren. 

In de evaluatie verbindend beheren kijk ik graag naar de mogelijkheden voor een hoger kwaliteitsniveau 

op meerdere plekken, dat heb ik ook als antwoord gegeven op de vraag van de VVD, die doe ik dan wel 

binnen de budgettaire kaders en in de lijn die is aangegeven in de buitenruimte nota. En mijn mening en 

dat is ook exact het standpunt wat ik de vorige keer bij de Commissie heb aangegeven is, dat ik 

mogelijkheden zie om meer maatwerk te leveren en hiermee het kwaliteitsniveau op meerdere plekken 

meer aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners. Ik heb het voorbeeld gegeven de vorige keer 

ook van de wijk Burgerhout waarbij we zien dat door meer dat maatwerk te leveren, meer in te spelen op 

de wensen en behoeften die er liggen in de wijk dat je ook een hoger kwaliteitsniveau kunt krijgen. 

Daarnaast en dat heb ik ook in de Commissie aangegeven is dat ik niet verloochen dat wat in de 

buitenruimte nota staat over de achterstanden die we hebben als het gaat om de verhardingen, het staat 

duidelijk in een nota. En het budget voor verhardingen is met 200 miljoen euro per jaar verhoogd met 

ingang van 2014, dat is ook door u raad bepaald. En of we hiermee voldoende in kunnen lopen op de 

achterstanden en kunnen anticiperen op de komende pieken dat wordt ook meegenomen in die evaluatie 

verbindend beheren. En verder lijkt het mij heel erg logisch en dat is dan ook wel de vraag op, of het 

antwoord op vraag 2 van de Nieuwe Democraten over welke bedrag is er dan nodig voor de 

kwaliteitsniveau B en A. Als Nieuwe Democraten het onderhoud en beheer van alle verhardingen maar 

ook van al het groen, alle speelplekken, alle verkeersvoorzieningen, al het straatmeubilair, alle 

straatverlichting, alle waterpartijen, alle muurtjes, alle civieltechnische kunstwerken, etcetera wil 

opplussen naar een B- of een A-niveau dit heel veel meer geld gaat kosten.  Om welke exacte bedragen 

het dan gaat dat is niet binnen een paar uurtjes uit te rekenen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk. Eén aanvullende vraag van de vragensteller 

misschien? 
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De heer SCHIJVENAARS: De aanleiding van de vraag was wat is nou het echte standpunt en met heel 

veel woorden concludeer ik in ieder geval, met heel veel woorden van de wethouder, concludeer ik dan 

maar dat voor een hogere kwaliteit verhardingen en groen, dat er dus meer geld nodig is. En ik kan u 

toezeggen dat wij volgende week bij de behandeling van de Begroting met een voorstel zullen komen 

voor meer geld om inderdaad het niveau zoals 100% van Roosendaal dat wil op een structureel hoger 

niveau te brengen. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u en dat was het vragenhalfuur wat van de vragen die ingediend zijn. 

 

2. Vaststellen raadsagenda 

De VOORZITTER: Dan komen wij tot het volgende punt op de agenda en dat is het vaststellen van de 

raadsagenda. Wil één uwer hierover het woord of kunnen wij de agenda die vanavond wat minder punten 

heeft dan u gewend bent misschien vaststellen zoals hij nu is? Ik concludeer dat daar geen wijzigingen op 

gewenst zijn dus gaan wij hem vaststellen, zoals hij nu is. Oké. En dat moet blijkbaar afgehamerd worden. 

Bij deze. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
d.d. 4 september 2014 
De VOORZITTER: Dan kom ik bij het volgende punt dat is het vaststellen van besluitenlijst van de 
vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 4 september van dit jaar. Mij zijn niet 
bekend dat daar wijzigingen op aangevraagd zijn of op gekomen zijn. Dus ik ga ervan uit dat u deze 
ook bij deze goedkeurt. En bij deze stellen wij dan ook vast als goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
De VOORZITTER: De ingekomen stukken en mededelingen, ja die kent u allemaal als het goed is, die 
heeft u ingelezen en beoordeeld tot op hun merites of mogelijke opvolging. Ik ga ervan uit dat u daar 
zelf uw verantwoordelijkheid in kent en neemt mocht dat nodig zijn. Kan de raad instemmen met de 
afhandeling van die ingekomen stukken? Ik neem uw zwijgen als een jawoord. 
 
5. A-categorie 
a. Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2014 peildatum 1 september 2014 
De VOORZITTER: Dan is het volgende punt op de agenda de stukken die uit de Commissies 
gekomen zijn als een A-categorie en ik ga ze alle drie even langs. Het eerste is het raadsvoorstel 2

e
 

Bestuursrapportage 2014 alvorens ik deze doorhamer wil ik even kijken of er iemand is die een 
stemverklaring daarover af wil leggen. Dat is niet het geval. Dus bij deze is die aangenomen. 
 
b. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 
De VOORZITTER: Tweede A-stuk is raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD. 
Dezelfde vraag, één uwer een stemverklaring? Dat is niet het geval. Bij deze is deze aangenomen. 
 
c. 6.1 Bestemmingsplan “Woonvoorziening ’t Zand” 
De VOORZITTER:  Derde en laatste in de A-categorie tenminste, raadsvoorstel  vaststelling 
bestemmingsplan “Woonvoorziening ’t Zand”. Eén uwer een stemverklaring in deze? En ook dat is niet 
het geval. Bij deze is deze aangenomen.  
 
 
6. B-categorie 
a. Voorstel 51- Raadsvoorstel beleidsplannen en verordeningen Sociaal Domein en 
gemeenschappelijke regeling Werkplein 
De VOORZITTER: Dan zijn wij aangekomen bij de B-categorie. B-categorie heeft vanavond slechts 
één dossier maar wel een heel belangrijke zoals u weet, een heel prominent raadsvoorstel namelijk 
raadsvoorstel beleidsplannen en verordeningen Sociaal Domein en gemeenschappelijke regelingen 
Werkplein. Ik zal even kort voor degenen die dat wat minder kenbaar zijn is, verwoorden waarover het 
gaat. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente een nieuwe taak erbij dit zijn de gewijzigde en nieuwe 
taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De verantwoordelijkheid voor alle 
jeugdhulp die is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet en de ondersteuning van inwoners met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bepaald is in de Participatiewet. Het document decentralisaties in 
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lokale samenhang gemeente Roosendaal 2015-2017 geeft de achtergronden van deze veranderingen 
weer, benoemt de risico’s en geeft aan hoe regionaal wordt samengewerkt. Daarnaast worden in dit 
document de kaders geschetst voor de lokale werkwijze het voorliggend veld en de toegang tot zorg 
en ondersteuning in Roosendaal. Onderwerpen die alle drie de transities raken en in Roosendaal 
integraal worden opgepakt. De raad wordt voorgesteld de beleidsplannen en de verordeningen die 
hierop betrekking hebben vast te stellen. Dat was de tekst van het raadsvoorstel dan kunnen wij wat 
mij betreft nu beginnen met de eerste termijnen waarbij zij aangemerkt u heeft dat allemaal gemerkt, 
vanuit het Presidium is aangereikt een iets andere methodiek van, tenminste met betrekking tot de 
volgorde van de sprekers, u heeft het zelf kunnen of ten dele zelf kunnen bepalen door in te tekenen 
op welke volgorde u wenst uw eerste termijn te doen en ik ga dat lijstje gewoon aflopen. Overigens 
dezelfde volgorde maar dat moge evident zijn en geldt ook voor de tweede termijnen als dat straks 
aan de orde is. Dan begin ik nu met het CDA, de heer Breedveld en ik mag vermelden dat dat de 
maidenspeech is van de heer Breedveld, dus let u allen goed op of hij het goed doet. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, ik was inderdaad één van de weinigen die hier om 18.45 uur  
aanwezig  was om als eerste u raad toe te mogen spreken. En het viel me op dat de eerste spreker 
daarna pas om 19.05 uur aankwam, dus ik heb niet het idee dat iemand als eerste wilde beginnen 
maar dus ik ben het uiteindelijk toch geworden, voorzitter. Dus ik mag nu van start gaan over, over dit 
belangrijke dossier. Nog 64 dagen, nog 64 dagen en dan is het zover, wij als gemeente Roosendaal 
worden dan verantwoordelijk voor Jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en 
ouderen. En dat, dat is een hele verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat het hier om enorme 
bedragen gaat, maar ook omdat het hier om mensen gaat. En natuurlijk staan wij als gemeente het 
dichtst bij de inwoners en kunnen we daarmee de zorg effectiever met minder bureaucratie en 
goedkoper leveren. En natuurlijk zien ook wij als CDA dit als een goede ontwikkeling, maar, maar er 
zijn zoveel vragen, vragen, vragen en nog eens vragen. Wij hier allemaal horen ze om ons heen. 
Soms weten we een antwoord op die vraag en soms kunnen we ook geen antwoord op die vragen 
geven. Krijgt mijn kind na 1 januari nog de zorg die het nodig heeft? Mijn moeder heeft Alzheimer, wat 
nu? Waar kan ik terecht? Kan ik met mijn persoonlijk, persoonsgebonden budget daar kan ik daar 
gebruik maken voor een hulp in de huishouding? En zo kun je nog wel even doorgaan. Die continue 
stroom van vragen en de heersende onduidelijkheid bleek gisteren nog maar eens heel duidelijk in de 
enquête die Radar gisteren uitzond. 85% van de zorgvragers gaf aan nog niets van hun gemeente te 
hebben vernomen. En dat is zorgelijk. Vragen, vragen, die vragen om antwoorden. En natuurlijk dat 
gaf de wethouder ook aan in de raadsmededeling die mensen kunnen terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin of bij HetPunt als ze vragen hebben, maar deze drie decentralisaties met zo’n grote 
impact die vraagt om heldere communicatie. Eén duidelijke maar bovenal onafhankelijke plek waar 
mensen terecht kunnen. Als CDA willen wij daarom pleiten voor integraal laagdrempelig en ik noem 
het nog een keer onafhankelijk Platform waar ouders, cliënten van de zorg en andere betrokkenen 
terecht kunnen met hun vragen, hun problemen of hun inspirerende ideeën die er ook zeker mogen en 
kunnen zijn. Een plek waar zowel positieve als negatieve ervaringen gedeeld kunnen worden. Daarbij 
zou dit Platform ook wel eens bij kunnen dragen aan het vroeg signaleren van de onzekerheden die er 
in dit hele decentralisatieproces en transitie- en transformatieproces kunnen zijn. Het kan klachten en 
ook eventueel langdurige en kostbare procedures in de toekomst voorkomen. En als laatste kan het 
Platform ook de tips de praktische input en de ervaringen verzamelen om het zorgproces en daarmee 
uiteindelijk ook de zorg te verbeteren. Ik hoop en dat hoop ik uit de grond van mijn hart dat u het met 
mij eens bent dat zo’n inspirerend en laagdrempelig platform in onze gemeente niet mag ontbreken. 
Wij persoonlijk zijn al heel bij als CDA met de raadsmededeling van vorige week waarin de wethouder 
zelf aangaf de motie eigenlijk te willen overnemen, het idee van een Platform en dit verder te willen 
uitwerken als onderdeel van de cliëntenparticipatie, het idee van een Platform het meldpunt waar ze 
op dat moment nog te geformaliseerd. Platform vond hij een goed idee en gaf hij aan dat willen we 
zeker meenemen in een cliëntenparticipatie. Deze motie is eigenlijk nog slechts een bekrachtiging van 
die raadsmededeling en wij zeggen eigenlijk omdat dat we er toch een motie van gemaakt hebben, 
omdat we er een termijn aan kunnen hangen. We kunnen ook zeggen oké, wij denken dat het nu 
belangrijk is om in het eerste kwartaal dat Platform vorm te geven. Juist dat eerste kwartaal omdat dan 
die vragen nog van toepassing zijn. Als we al twee jaar verder zijn dan is het natuurlijk een heel ander 
verhaal. Het is juist belangrijk om dat Platform het eerste kwartaal in te richten en het kan heel 
belangrijk zijn. Wij willen daarom ook u als raad vragen om de motie te ondersteunen die ik namens 
het CDA mag indienen. Ik heb gehoord dat het niet gebruikelijk is ook in de nieuwe vergadering om 
heel de motie voor te lezen, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Nee, graag alleen het dictum. 
 
De heer BREEDVELD: Daarom, dus het dictum, besluit is ook een mooi woord ervoor voor de mensen 
die het woord dictum denken van nou dat was is dus ook onder andere, wat is dictum? Wat is het 
besluit, dus als het gaat om het besluit, maar dat is nog niet genomen. Dus je stelt voor het besluit te 
nemen om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om het realiseren van een 
gemeentelijk Platform voor zorg in het eerste kwartaal van 2015. Twee, dit kenbaar te maken aan de 
inwoners. En drie, de raad eens per kwartaal te informeren over de aard en de omvang van de 
ervaringen binnen dit Platform. En gaat over tot de orde van de vergadering, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zoek ik hem er even bij. De motie heet “Gemeentelijk Platform 
zorg” en wordt voor deze vergadering vernummerd als motie nummer 1. Dank u wel, meneer 
Breedveld.  
 
De heer BREEDVELD: Ja, dan hebben we nog een motie meneer de voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dan mag u hem nu indienen. 
 
De heer BREEDVELD: Dus ik ga nog even door als u het goed vindt. Naast de motie voor een 
gemeentelijk Platform willen we ook heel graag aandacht vragen voor mantelzorgers. De 
maatschappelijke betekenis van de ongeveer 3,7 miljoen maatschappelijke of mantelzorgers in 
Nederland is groot. 3,7 miljoen mantelzorgers in Nederland. Wist u bijvoorbeeld dat die 3,7 miljoen 
mantelzorgers 80% van alle zorg in Nederland leveren? Daarom is het ook…. 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Ja. 
 
De VOORZITTER: U bent al over uw spreektijd heen… 
 
De heer BREEDVELD: O, ik zal… 
 
De VOORZITTER: Ik wil best coulant zijn omdat het uw eerste keer is maar… 
 
De heer BREEDVELD: Ik zal het… 
 
De VOORZITTER: Probeert u toch…. 
 
De heer BREEDVELD: Ik zal het inkorten. Het is belangrijk om aan te geven dat de mantelzorger daar 
niet voor kiest om te mantelzorgen, maar een mantelzorger dat overkomt je. Daar kies je niet voor, je 
hebt een emotionele band met de ander en daarvoor ga je voor die ander zorgen. Helaas voelt ruim 
40% van die mantelzorgers zich overbelast. En als CDA willen we net als u allen voorkomen dat die 
mensen overbelast raken. Een inspirerend mantelzorgbeleid is hier noodzakelijk voor als steun in de 
rug van de mantelzorgers. En daarom vragen we de wethouder ook namens de SP en GroenLinks om 
te komen tot een concreet en gedragen mantelzorgbeleid met aandacht voor advies, begeleiding, 
educatie, emotionele steun en bovenal waardering. Dit alles is naar onze mening nu al belangrijk en 
kan niet wachten tot het tweede kwartaal van 2015 zoals in de raadsmededeling is aangegeven.  
Mede daarom ook deze motie “Aan de slag met mantelzorgbeleid”. Ik zal ook daar weer het besluit 
c.q. dictum voorlezen. Draagt het college op om in het eerste kwartaal van 2015 een mantelzorgbeleid 
te ontwikkelen met daarin onder andere aandacht voor waardering, informatie, advies en begeleiding, 
emotionele steun, educatie en de respijtzorg en dit aan de raad te presenteren. En vervolgt de orde 
van de vergadering. Dank voor uw aanzicht, aandacht, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En dank u voor de motie. De motie die heet “Mantelzorgbeleid” en krijgt als 
nummer motie 2. Waar is mijn lijstje? De heer Yap van de PvdA heeft nog een vraag aan het CDA aan 
de heer Breedveld. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, uiterst mooie eerste bijdrage van de heer Breedveld in de gemeenteraad. 
Dank daarvoor. Ik heb één vraag ten aanzien van de eerste motie die u heeft ingediend over 
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gemeentelijk Platform zorg. Ik weet dat, de wethouder heeft ook meerdere keren aangegeven dat hij 
bezig is met de Participatieraad, een soort brede opvolger van de Wmo-raad of raad van het Sociaal 
Domein wordt het ook wel eens genoemd. En hoe verhoudt zich dat met elkaar, is dat, bedoelt u 
hetzelfde of ziet u met deze motie echt een heel ander Platform dan die Participatieraad waar ook de 
bedoeling is dat daar Cliëntenraden en belanghebbenden in komen, die met name iets over die 
decentralisaties kunnen vinden. 
 
De VOORZITTER: De heer Breedveld. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, meneer Yap voor uw vraag. Het is een goede vraag die hebben 
we ook van meerdere partijen ook te horen gekregen. Wij zien eigenlijk de Wmo slechts als onderdeel 
van dit verhaal. Eigenlijk wij denken dat die drie centralisaties dat dat zo’n impact heeft eigenlijk in de 
samenleving dat er behoefte is aan één duidelijk punt, natuurlijk zijn er verschillende onderdelen, 
Cliëntenorganisaties die er al zijn, maar wij denken dat er even behoefte is op dit moment aan één 
duidelijk punt waar iedereen van weet oké hier kunnen wij terecht voor onze vragen en dan inderdaad 
breed, dus niet alleen de Wmo maar juist ook voor de Jeugdzorg waar ook verschrikkelijk veel vragen 
nog leven bij mensen, zorgbreed waar mensen terecht kunnen in het eerste kwartaal voor vragen, 
ervaringen en dat soort dingen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Breedveld. Er zijn verder geen vragen meer dus, dank u. Dan 
gaan wij door met de volgende eerste termijn en dat is de eerste termijn van de Roosendaalse Lijst, 
mevrouw De Beer. En van mevrouw De Beer verwacht ik natuurlijk dat zij het netjes binnen de vijf 
minuten doet die er voor staat. 
 
Mevrouw DE BEER:  Nou, ik heb iets meer tekst dan mijn voorganger. Ja, voorzitter, blikt de vorige 
spreker al vooruit, ik wil u graag juist even terug nemen mee in de tijd. Misschien dat het 
leeftijdsverschil een rol speelt in deze, ik weet het niet. Maar midden jaren’80 ten tijde van de 
kabinetten Lubbers kreeg een voormalig Philips topman Wisse Dekker de opdracht een onderzoek te 
doen naar de kostenexplosie in de gezondheidszorg en mogelijke oplossingen aan te dragen. Het 
rapport in 1987 kreeg de titel “Bereidheid tot verandering”. Er werd voorgesteld onder andere om 
aanbodgericht te gaan werken en beperkte marktwerking in te voeren en een eigen bijdrage voor 
apothekersrecepten te vragen. Misschien dat enkele mensen hier in de zaal daar nog iets, zich nog 
iets van kunnen herinneren. In het Masterplan Wonen – Welzijn - Zorg van onze gemeente wordt 
gesproken over extramuralisering in de zorg, het in gang zetten van samenwerkingen tussen 
maatschappelijke partners en er wordt dan al gesproken over versterking van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de gemeente en dan schrijven we 2003. En nu zo’n 10 jaar later staan we aan 
de vooravond van drie decentralisaties een grote transitie, niet alleen ingegeven voor bezuinigingen. 
Versnippering in de zorg zorgde voor schrijnende situaties waarvan het meisje van Nulde wel de 
meest bekende is. Deze transitie zal gevolgd moeten worden door een transformatie. Het 
Zorginnovatieplan zal naast nieuwe technische ook nieuwe sociale ontwikkelingen moeten brengen. 
De Roosendaalse Lijst kiest voor zorg dichtbij de burger, de voortgang van de sociale wijkteams zullen 
we dan daarom ook op de voet volgen. Er wordt in de beleidsnota’s onderscheid gemaakt tussen 
professionele zorg en zorg die vrij toegankelijk is. Maar daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat 
een goede algemene voorzieningen zijn. Vrijwilligersorganisaties moeten voldoende gefaciliteerd 
worden. Bestaande organisaties zoals ROGAP en SAAR, maar ook allerlei verenigingen dragen bij 
aan een sociale cohesie. Nederland zit nog steeds in een economische crisis, de uitvoering van de 
Participatiewet zal daarom de nodige inspanning vergen. In deze economisch zware tijden is het 
hebben van werk geen vanzelfsprekendheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
is dat extra moeilijk. Wij pleiten daarom voor een goede regeling voor het zogenaamd beschut werk. 
Samen met andere fracties dienen wij hier een motie voor in. Steeds veranderende richtlijnen en 
geldstromen hebben het proces van de drie decentralisaties beheerst. Wij zijn benieuwd of 
Roosendaal mee gaat profiteren van het extra budget van totaal 75 miljoen euro dat door het Rijk 
beschikbaar is gesteld bedoeld om mensen die krap bij kas zitten een toelage te geven zodat zij hun 
huishoudelijke hulp kunnen houden. Graag hierop een antwoord van wethouder, van de wethouder. 
Tot slot, voorzitter, wij gaan lerend ontwikkelen, we hebben vertrouwen in de intenties van 
betrokkenen. Maar niet alles zal 100% naar wens gaan. Om de positie van de burger zo goed mogelijk 
te borgen hebben wij een motie voorbereid om te komen tot het aanstellen van een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. Ik zal het dictum even voorlezen. Wij willen het college verzoeken tot het 
introduceren van een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor de maatschappelijke ondersteuning van 
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de gemeente Roosendaal. Wij willen graag de invulling van de functie van onafhankelijk 
vertrouwenspersoon nader afstemmen met mogelijke andere functies en wij willen graag dat het 
college onderzoekt of een dergelijk vertrouwenspersoon in samenwerking met andere gemeenten in 
regionaal verband kan worden ingevuld. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dat is de motie…. 
 
Mevrouw DE BEER: Ik, ik, o ja. 
 
De VOORZITTER: Ik zal hem even kenbaar maken…. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, dat is goed. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dan kan die opgenomen worden in de besluitvorming. “Onafhankelijke 
vertrouwenspersoon” en die krijgt als nummer mee motie nummer 3. En u mag u volgende indienen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel van de VLP die heeft een vraag voor mevrouw De Beer. Ga 
uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ik heb de motie gelezen, voorzitter en alhoewel ik hem 
in het begin heel aantrekkelijk vond klinken dacht ik achteraf bij mezelf goh zo’n vertrouwenspersoon 
wordt dat dan niet voor alle mensen die vinden dat ze benadeeld worden een laatste strohalm is om 
aan vast te houden? En daarmee eigenlijk een vertrouwenspersoon heel veel zaken voor gaat krijgen 
die eigenlijk niet bij zo iemand thuis horen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Nou, dat is juist de bedoeling niet van de vertrouwenspersoon meneer Van 
Gestel. Het is juist de bedoeling dat zij al laagdrempelig als eerste aanspreekpunt zijn voor mensen 
die vragen hebben over zaken die niet lopen zoals ze verwacht hadden dat ze zouden gaan lopen. 
Kijk we kunnen natuurlijk, we hebben de cliëntenondersteuning, dat zit helemaal vooraan het traject 
maar we kunnen natuurlijk ook en we hebben nog een ombudsman of een klachtencommissie. Juist 
dat willen wij met deze persoon proberen te voorkomen, dus als er wat problemen liggen dan zou dat 
de aangewezen persoon kunnen zijn om met elkaar van gedachten te wisselen tussen de zorgvrager, 
zorgaanbieder en de vertrouwenspersoon. 
 
De heer VAN GESTEL: Dus als ik het goed begrijp, voorzitter, om andere onafhankelijke personen 
niet ineens met enorm veel werk te belasten laten we deze meneer eigenlijk de vliegen afvangen die 
daar in dat traject rondlopen. 
 
Mevrouw DE BEER: U heeft het helemaal begrepen meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Oké. 
 
Mevrouw DE BEER: Ik heb nog een heel klein stukje, voorzitter, als het mag. 
 
De VOORZITTER: Heel klein stukje dan nog. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, ik eindig met de aandacht, met het aandachtspunt waarmee ik in de 
Commissie begonnen ben. Communicatie, de vorige spreker heeft het daar ook al over gehad. De ons 
toegezonden kalender geeft een goed overzicht van de verschillende communicatiemomenten, 
waarbij we echt ook willen benadrukken dat wij in deze gedigitaliseerde wereld niet voorbij mogen 
gaan aan persoonlijk contact. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Was er nog een tweede motie waarvan u het dictum voor wilt lezen of? 
 
Mevrouw DE BEER: Nee, ik heb maar één motie. 
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De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan gaan wij door naar de volgende eerste termijn en dat is de 
eerste termijn van D66. 
 
De heer VERMEULEN: Ja, dank u, voorzitter. De heer Breedveld heeft het belang van de 
voorliggende beleidsplannen prima verwoord plus de vragen die er spelen. Wij delen deze zorg als 
D66 en in dit kader hebben wij in de Commissie expliciet aandacht gevraagd voor de privacy en de 
uitwisseling van persoonsgegevens bij de uitvoering van de drie decentralisaties in het sociale 
domein. De wethouder gaf aan dat er nog niet veel duidelijkheid over gegeven kan worden, dat er een 
duidelijk spanningsveld zit op het effectief werken en het doorgeven van gegevens, dat er verwacht 
wordt dat er jurisprudentie zal ontstaan, omdat privacy een punt is wat zal gaan spelen en dat 
aanvullend beleid volgt. Wat ons betreft mogen persoonsgegevens niet worden verzameld voor een 
ander doel dan waarvoor ze zijn gekregen en het privacy aspect, privacy aspect moet wat ons betreft 
geen deel uitmaken van de lerende organisatie die in de transformatiefase vanaf begin adequaat 
geregeld, georganiseerd moet zijn. Ook de VNG geeft aan of de VNG wijst met nadruk op de 
noodzaak om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten en daartoe extra maatregelen te 
nemen in de vorm van een privacyconvenant. De betrokken partijen maken zo met zo’n convenant 
van te voren afspraken of er gegevens uitgewisseld worden wat het nut danwel de noodzaak van deze 
uitwisseling is en hoe de privacybescherming is geborgd. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokken 
partijen inclusief de burger. Nogmaals wij zijn van mening dat die vraag om privacybescherming naast 
de verdere onduidelijkheden in de decentralisaties wel helder is en dat daarom proactief en integrale 
aanpak vereist. En als besluit verzoeken wij het college daarom ook met deze motie ten eerste een 
privacyconvenant op te stellen conform de aanbeveling van de VNG en deze als beslisnota voor te 
leggen aan de raad. Te zorgen dat medewerkers van de gemeente en de hulpverleners training 
krijgen in het gebruik van het privacyconvenant. En als laatste regelmatig te evalueren of het 
convenant nog aansluit bij de praktijk en de medewerkers zich houden aan de afspraken. Tot zover 
mijn bijdrage. 
 
De VOORZITTER: Oké, de motie heet “Waarborgen van de bescherming van de privacy bij de 
decentralisaties in het Sociaal Domein” en krijgt mee als nummer, nummer 4. Ga uw gang. En u heeft 
een vraag van meneer Schijvenaars. Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Als lokaal bestuur zijn wij in ieder geval gehouden om de wet 
uit te voeren en de privacy wetgeving is een landelijke wet die moeten wij gewoon volgen. Wat, wat 
maakt nou als deze motie wordt aangenomen, wat verandert er dan in de praktijk? 
 
De heer VERMEULEN: De wet verandert niet, maar het is wel zo dat de partijen die aan tafel zitten 
vooral bij de gezinnen waar je meervoudige problematiek hebt, kijk er komen gevoelige gegevens op 
tafel. Dan spreek je bij voorbaat af dat je daar op een zorgvuldige en duidelijke manier mee omgaat. 
Het is duidelijk voor de partijen die op de hoogte moeten zijn van die wet maar ook voor de juiste 
persoon waar het om gaat, die krijgt daarmee een bepaalde vorm van zekerheid over zijn behandeling 
op het gebied van gegevens die ten tafel komen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat is in de praktijk een soort van ik verklaar en ik beloof dat ik me aan de 
wet hou. 
 
De heer VERMEULEN: Ja, dat is…. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Aan de privacywet hou, dat is eigenlijk de betekenis… 
 
De heer VERMEULEN: Dat is de vorm waar, waarin het convenant z’n, z’n dienst doet, ja. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat was hem? De heer Van Gestel van de VLP nog een vraag aan de heer 
Vermeulen? 
 
De heer VAN GESTEL: Nou ja geen vraag, voorzitter, maar ik help misschien D66 toch een beetje uit 
de nood vanavond. Maar wij vinden hem heel sympathiek dus wij zouden graag hem ook mee 
indienen. 
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De VOORZITTER: Ik ben ervan overtuigd dat dat geregeld kan worden. Dan gaan wij verder met de 
volgende eerste termijn en dat is de eerste termijn van de SP, mevrouw Oudhof. Ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De tijd dringt het werd net al gezegd nog 64 dagen en dan 
krijgt de gemeente Roosendaal de verantwoordelijkheid over zeer belangrijke taken, zorg voor jeugd, 
de maatschappelijke ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking en de 
verantwoordelijkheid voor werk en inkomen voor de mensen in onze stad en dorpen. Over de 
uitgangspunten van deze decentralisaties zijn we het eens, ze zijn op zich goed. Ik noem ze nog even, 
meer gezinsgerichte aanpak, zorg dichterbij mensen, vroegere signalering, inwoners zo lang mogelijk 
thuis laten wonen en inwoners laten meedoen in de maatschappij. Waar de SP grote moeite mee 
houdt en dat gaven we ook al eerder aan, de door het Rijk opgelegde drastische kortingen op de 
budgetten en de snelheid van invoeren. Uit onderzoek blijkt ook dat wij als SP niet de enige zijn die 
zich ongerust maakt over de beschikbare budgetten. Zie de Volkskrant van maandag, 34% van alle 
gemeenten hebben een beetje tot grote zorgen of het toegekende budget wel toereikend is om de drie 
decentralisaties uit te voeren, waarvan maar liefst 52% van de gemeentes grote zorgen hebben. Veel 
gemeentes zijn dan ook evenals Roosendaal miljoenen euro’s uit eigen middelen aan het reserveren 
om de verwachtte tekorten te kunnen dekken. Voorzitter, ondanks dat moeten we verder en roeien 
met de riemen die we hebben. Ambtenaren, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en vele anderen 
hebben zich zeer intensief ingezet om de taken zo zorgvuldig mogelijk in te gaan voeren. Maar 
desalniettemin laten we niet wegkijken en met elkaar erkennen dat de overgang nooit zonder slag of 
stoten zal gaan. En dat het hoe erg het ook zal zijn misstanden gaan komen. Laten we onze kop 
daarvoor niet in het zand steken, maar laten we ons op alle gebied terdege op voorbereiden, zodat we 
bij dreigende situaties zeer snel kunnen ingrijpen. Deskundigen adviseren ook formeer een klein 
professioneel team met een groot mandaat dat ingezet kan worden en indien nodig snel oplossingen 
kan realiseren. Dan verder, voorzitter, vanavond nemen we als raad besluiten over de drie 
decentralisaties wetende dat nog heel veel onbekend en onduidelijk is. In de Commissie gaf de SP 
reeds aan dat geld naar de zorg moet en niet naar de extreme bezoldiging van bestuurders. Wij zijn 
verheugd dat de wethouder onderschrijft dat wij in Roosendaal geen zaken willen doen met 
organisaties in de Jeugdzorg en in de Wmo waarvan bestuurders zich bij hun bezoldiging niet houden 
aan de norm, normen uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen. Als dit kan worden 
geregeld door het opnemen in een contract en het financieel besluit Wmo 2015 dan kunnen wij ermee 
leven en hoeven wij verder geen motie of amendement in te dienen. Graag nog een bevestiging van 
de wethouder hierover. 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Schijvenaars. Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Dank u wel. Nieuwe Democraten staan uiteraard sympathieker tegenover 
aanscherping van dat beloningsbeleid, dat weet u. Maar nu even naar Roosendaalse situatie toe met 
datgene wat u nu heeft ingebracht hoe kijkt u dan aan tegen de zorgverlening door de Stichting 
Groenhuysen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij weten dat de bestuurders boven de normering zitten dat is ook 
algemeen bekend. Op zich hebben wij dat nu gevraagd natuurlijk aan de wethouder. Nou de 
wethouder geeft aan dat dat in de contracten en in het financieel beleid gaat ze daar rekening mee 
houden. Dus wat betreft gaan we dat volgen en gaan wij dat verder bekijken hoe dat gaat lopen, dus 
de Wet normering moet opgevolgd worden. Dus wat dat betreft, die wordt zelfs nog aangescherpt in 
de komende tijd, dus wat dat betreft denk ik dat dat wel gaat lopen. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dan ga ik verder, voorzitter. Ook graag vernemen wij van wethouder Verbraak of 
dit ook zo geldt voor de Participatiewet. Dan, voorzitter, wil de SP een motie inbrengen. De motie gaat 
over beschut werk in Roosendaal. Het Rijk stelt in het participatiebudget de middelen beschikbaar aan 
gemeenten voor de beschutte werkplekken. De SP vindt het goed dat wij als gemeente aangeven dat 
dit beschikbare geld ook ingezet wordt om voor deze kwetsbare groep beschut werk te realiseren. In 
de motie gaan wij ervan uit dat iedereen die nu een beschutte werkplek heeft en tot deze doelgroep 
behoort deze plek houdt. Uit onderzoeken onder andere uit de brancheverenigingen van Cedris is 
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gebleken dat de gemeente, dat de gemeente, dat het de gemeente meer geld kost om iemand met 
een zware arbeidshandicap in dagbesteding of iets dergelijks te laten participeren dan op een 
beschutte werkplek te laten werken. Dan wil ik de motie voorlezen. Voorzitter, ik heb nog 1 minuut 16, 
dus ik ga de motie helemaal voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Het is uw termijn. U kan hem gebruiken zo u wilt. 
 
Mevrouw OUHOF: Motie “Beschut werken in Roosendaal”. De gemeenteraad van Roosendaal in 
vergadering bijeen op 29 oktober 2014 gehoord hebbende de beraadslaging over het raadsvoorstel. 
Constaterende dat in de Participatiewet is gesteld dat gemeenten voor mensen met een beperkt 
arbeidsvermogen in de komende jaren 30.000 beschutte werkplaatsen kunnen realiseren. Het hier 
gaat om de meest kwetsbare groep waarvoor in redelijkheid geen reguliere arbeidsplaats gevonden 
kan worden. Gemeenten geld krijgen vanuit het Rijk om deze mensen aan het werk te houden en er 
inmiddels gemeenten zijn die hebben aangegeven niet langer voor deze personen beschutte 
werkplekken willen realiseren. Van mening zijnde dat de Participatiewet nadrukkelijk bedoelt ook deze 
meest kwetsbare mensen aan het werk te houden in plaats van ze in de bijstand te doen geraken. 
Roosendaal zich als sociale gemeente moet onderscheiden door deze mensen niet buiten de boot te 
laten vallen. En draagt het college op mensen die nu reeds beschut werken en tot de doelgroep 
behoren ook na 1 januari 2015 daarvoor in aanmerking te laten komen. En twee de financiële ruimte 
binnen de Participatiewet daartoe aan te wenden en op basis daarvan ook andere Roosendalers die 
tot de doelgroep behoren de gelegenheid te bieden voor een beschutte werkplek. Namens, is ook 
mede ondertekend door het CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, VLP en de Roosendaalse Lijst. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u, mevrouw Oudhof. Deze motie heet “Beschut werken in Roosendaal” en 
krijgt mee motie nummer 5 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Dan gaan wij verder met 
de volgende eerste termijn en die is volgens de intekenlijst van de PvdA. Mevrouw Derks uw vijf 
minuten gaan nu in. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. De PvdA  heeft echt hart voor de zorg, hart voor de 
inwoners van Roosendaal, hart voor de mensen die werken, willen werken, kunnen werken maar niet 
aan het werk zijn en mensen die willen werken maar waarvoor een reguliere baan niet meteen 
vanzelfsprekend is. We hebben daarom ook het college opgeroepen gebruik te maken van de extra 
mogelijkheden in de vorm van subsidie in het kader van huishoudelijk hulp voor behoud van 
werkgelegenheid. Het college heeft hier gehoor aan gegeven en heeft dit samen met de 
zorgaanbieder opgepakt. Ook heeft de PvdA hart voor onze jeugd alle kinderen schoolgaand of niet, 
peuter, kleuter, puber, het maakt niet uit. Daar maken wij ons sterk voor. Hiervoor hoeven wij niet per 
se voor op het Malieveld te staan, zoals SP’er Marcel van der Aa via Twitter de Roosendaals Lijst of 
uh de Roosendaalse PvdA wel heeft toe opgeroepen mee te doen op 8 november bij de demonstratie 
van de Abvakabo, NVV, FNV om aan de Roosendaalse inwoners te tonen dat wij hart voor de zorg 
hebben. Meneer Van der Aa wij als sociaal democraten denken juist dat we meer kunnen bereiken en 
invloed uit kunnen oefenen door in gesprek te gaan zoals onlangs in de door ons georganiseerde 
bijeenkomst over de drie decentralisaties en ook door te luisteren en vervolgens proberen de mensen 
die erover gaan te overtuigen van onze ideeën van de onderwerpen die ertoe doen voor de inwoners 
waar ons hart ligt. Dus niet stilstaan op een winderig Malieveld maar echt lokaal er te zijn, door beleid 
aan te passen zodat we uitvoering kunnen geven aan de Roosendaalse stad van de menselijke maat 
waar in onze herinnering uw partij de SP nog niet zolang tegen was. Invloed uitoefenen proberen wij 
ook in het kader van de drie decentralisaties. Wetten liggen vast, kaders voor de uitvoering, kaders 
worden door de uitvoerders en de gemeente meegegeven, maar waar het kan proberen wij het beste 
voor de inwoners van de gemeente Roosendaal te realiseren. Vandaar dat wij ons hard hebben 
gemaakt en nog steeds hard maken voor de mensen waarvoor een indicatie voor zorg per 1 januari 
2015 afloopt. Vandaar dat wij ons hard maken voor de mantelzorgers die juist vanuit de visie van de 
gemeente stad van de menselijke maat in hun kracht gezet moeten worden in plaats van onderuit 
worden gehaald. Vandaar dat wij ons hard maken voor de vergeten groep, omdat iedereen de 
voorzieningen moet krijgen om in de stad van de menselijke maat te kunnen leven. Vandaar ook dat 
wij ons hard maken voor mensen die nu nog in een uitkeringssituatie zitten of werkzaam zijn bij de 
WVS en daarom ook een belangrijke rol weggelegd zien voor de werkgevers. Vandaar dat wij ons 
hard maken voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn en in een onzekere situatie terecht komen. 
Vandaar ook dat wij ons hard maken voor de jeugd, omdat wij niemand buiten de boot willen laten 
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vallen. De PvdA hoopt dat de gehele raad samen met ons wil werken aan goede uitgangspunten, 
goed beleid met betrekking tot de drie decentralisaties in de Wmo, Jeugdzorg en Participatie 
werkgelegenheid. Maar zeker ook richting de toekomst met 2016 wanneer er nog meer op de 
inwoners van Roosendaal, op de gemeente en op ons afkomt, want dan met die transformatie komt 
het erop aan, dan moet het gebeuren, zodat iedere inwoner van Roosendaal mee kan en kan blijven 
doen in ons Roosendaal een stad van de menselijke maat. De PvdA is positief gestemd met de acties 
die de ambtenaren en het college hebben ingezet na het inbrengen van onze punten in de 
Commissievergadering waarin de drie decentralisaties zijn behandeld. Toch zijn de antwoorden die in 
de raadsmededeling staan en die het college gegeven heeft nog niet afdoende. We willen juist in de 
verordeningen die voorliggen meer zekerheid creëren door concrete aanpassingen te doen. Ook is de 
mededeling met betrekking tot de aflopende indicaties begin 2015 nog wat vaag en biedt onvoldoende 
duidelijkheid. Vandaar dat wij toch onze motie samen met D66 gaan indienen. Het amendement met 
betrekking tot de rol van de werkgever in de loonwaardebepaling dienen we nog niet in. We wachten 
hier eerst nog de Algemene Maatregel van Bestuur af. We komen met de volgende moties, volgende 
moties en amendementen. We dienen een motie samen in met D66 met de titel “Overgangsrecht” met 
betrekking tot Wmo van cliënten waarvan op 1 januari de AWBZ afloopt. Omdat het traject van 
herindicatie van deze cliënten al gestart had moeten zijn, waarbij wij van oordeel zijn dat deze mensen 
het risico lopen dat zij de zorg niet krijgen waar zij recht op hebben, omdat het indicatietraject niet 
afgerond is. Wij roepen het college dan ook op om voor deze overgangsklanten te zorgen voor een 
verlenging van de huidige indicatie totdat er duidelijkheid is over nieuwe persoonlijke 
ondersteuningsplannen. We komen met de volgende amendementen met betrekking tot beslispunt 5. 
 
De VOORZITTER: U heeft een vraag van de heer Van den Beemt van de VVD mevrouw Derks. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over die AWBZ-indicatie. Nou heeft de 
heer Matthijssen van de VVD daar een dikke week geleden vragen over gesteld aan het college van 
komen we niet in de problemen. En dan begrijp ik uit de beantwoording van het college nee we komen 
niet in de problemen. Dus ja, in feite lijkt het me dat  dan al overbodig wat u gaat doen, maar zelfs dan 
nog zegt het college en als we in de problemen zouden komen dan nog aan we toch doen wat goed 
is. Dus dan heb ik twee keer niet helemaal door waarom dat uw motie nog nodig is. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Eerste is, daar heeft 15 februari of iets te maken, de indicatie loopt ze hebben het 
over voor nee na februari, na 15 februari 2015 volgens mij en die periode daarvoor lijkt ons vaag. En 
de beantwoording is over de wanneer ze wel die extra zorg, maatwerkvoorziening geven of extra zorg 
verlenen is wanneer zij dat nodig achten. En dat nodig achten is naar ons idee niet scherp genoeg. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Is het dan niet handiger om te zeggen dat u 
overweegt om die motie in te dienen en dat u even de beantwoording van het college afwacht, zoals u 
op andere onderdelen ook al heeft aangegeven. Dan kunnen we tenminste eerst even aan de 
wethouder via deze weg vragen of het überhaupt nodig is en dan staat het u natuurlijk vrij om daar 
geen snars van te geloven. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks en ik mag daarbij opmerken dat de motie nog niet echt is 
ingediend ik heb hem ook nog niet genoemd en genummerd dus het staat u vrij om daarmee te doen 
wat u wilt. 
 
Mevrouw DERKS: Nou, wij, omdat het ons dus niet helemaal duidelijk was en ook voor de rest via 
andere partijen niet helemaal duidelijk is geworden willen wij best eerst luisteren naar de antwoorden 
van de wethouder en anders in de tweede termijn met de motie komen. In het goed dunken van. Nou, 
dan ga ik verder met de amendementen. Met betrekking tot beslispunt 5, omdat het uitgangspunt dus 
moet zijn wat iemand nodig heeft en niet wat iemand had kunnen voorzien in artikel 8 lid 3, het punt b 
te schrappen “dat de voorziening voorzienbaar was”, maar voor de cliënt redelijkerwijs niet verwacht 
kon worden maatregelen te hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had gemaakt. Juist ook 
omdat dit beslispunt overbodig is omdat punt a in dit kader al duidelijkheid schept voor het handelen 
van het college, daarmee maakt punt b eigenlijk dat het niet nodig is. In het belang van een vergeten 
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groep ook met betrekking tot beslispunt 5, het gaat het om jongvolwassenen die qua zorgzwaarte in 
aanmerking komen voor verblijf maar met extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie, 
zorgaanbieders met een extramurale indicatie thuis wonen. Daar willen we met betrekking tot artikel 8 
criteria voor een maatwerkvoorziening een extra punt toevoegen bij lid 2. En die heeft betrekking op 
deze groep die zwaar specialistische zorg nodig heeft. En die tekst is “ter compensatie van de 
beperking in de zelfredzaamheid participatie van…. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst heeft een vraag voor mevrouw 
Derks. 
 
Mevrouw DE BEER: Ik denk dat we het hebben over die maatwerkvoorziening zwaar specialistische 
zorg. 
 
Mevrouw DERKS: Ja. 
 
Mevrouw DE BEER: Naar mijn beleving is dit een regionale zorg, ja belasting zal ik zeggen, dat 
regelen wij regionaal. Bent u het daar met mij over eens? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Je regelt, je zal de, het zal regionaal ingekocht moeten worden, maar de gemeente 
heeft de verantwoordelijkheid voor haar burgers. En zal dus daarom door dit mee te nemen in ieder 
geval ertoe aangezet moeten worden of in ieder geval  de verantwoordelijkheid voelen om deze zorg 
ook echt te regelen. Dus ook al zeg je je koopt regionaal in dan nog is het de verantwoordelijkheid van 
de gemeente lokaal voor de inwoners te zorgen. 
 
Mevrouw DE BEER: Moeten we, dan, mag ik nog een tweede vraag stellen, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja hoor. 
 
Mevrouw DE BEER: Moeten we dan niet gaan naar de vraag van de zorgvrager of moet we dit al 
opnemen in onze verordening. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Ja, voorzitter, ik zit even na te denken wat ik daar nou op moet beantwoorden. 
Moeten we uitgaan van de vraag van de cliënten, bedoelt u? De vraag ligt er van de cliënten, dat 
hebben we al begrepen en ik wil eigenlijk borgen dat er ook tegemoet aan gekomen gaat worden door 
dit op te nemen zodat, ja zodat in ieder geval er actie ondernomen wordt om het ook echt regionaal 
ook in te kunnen kopen en ook te regelen dat dus de mensen echt die zorg krijgen. Juist omdat het 
een specialistische zorg is die heel duur is, die kun je ook niet lokaal inkopen maar je moet er wel voor 
zorgen dat je het voor die inwoners geregeld hebt en krijgt. 
 
De VOORZITTER: En nog een vraag van de heer Van Poppel van de SP, denk ik? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, van de SP, dank u wel voorzitter. Even over hetgene wat u in het 
amendement schrijft staat een zin “voor hoever deze cliënt de beperking naar het oordeel van het 
college”, net bij de vorige bij de motie gaf u aan van ja het oordeel van het college daar hebben wij 
niet zoveel vertrouwen in. Nu wel? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Dat is eigenlijk een verwijzing naar de punten die daarboven staan, waarin ook 
zaken worden genoemd die van belang zijn of voor bepalen of je wel of niet in aanmerking komt. Dus 
het is, moet niet zo zijn, dat, dus er zijn regels waar je op kon baseren of je iets op eigen kracht kunt 
doen of niet. Die worden in andere bepalingen genoemd, maar als je dus dat hier niet opneemt dan 
zou je kunnen zeggen dan kan het altijd. Maar er ligt altijd, er liggen altijd voorwaarden onder, er zijn 
bepaalde voorwaarden die in ieder geval, die je in ieder geval kunt eisen waaraan wij wel moeten 
voldoen. Dus dat heeft eigenlijk ook, dat zorgt er dus ook voor dat het niet alle kanten op kan gaan. 
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Dus daarom wel oordeel van het college. En wat u dan net zegt over dat ik niet vertrouw in het oordeel 
van het college dat snap ik dan niet, want dat, dat heeft volgens mij hier niets mee te maken. 
 
De VOORZITTER: Ik voel een vervolgvraag aankomen van de heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, als u me toestaat een kleine verduidelijking bij net bij de 
behandeling van de motie bij de vragen van de VVD toen gaf u aan van ja het oordeel van het college 
daar vinden wij, ja dat zien wij niet helemaal met volle vertrouwen tegemoet. Dus toen gaf u het als 
een argument en nu staat het als één van de… 
 
Mevrouw DERKS: O ja, nou dan snap ik het. Nee, het gaat erom dat daarboven dus in die verordening 
en dat is als het goed is, in de tekst staat daarboven en dat is ook, in feite wordt daar verwezen naar 
wat het college van mening is wat het naar het oordeel van het college, staat daarboven genoemd dus 
ik heb daar, refereer daar nog een keertje aan omdat het dan ook hier duidelijk is dat het daarmee te 
maken heeft.  
 
De VOORZITTER: Als u het beslispunt kunt voorlezen dan kunnen we het amendement als ingediend 
beschouwen. 
 
Mevrouw DERKS: Ja, dus even kijken. Ter compensatie van de beperking in de zelfredzaamheid of 
participatie van cliënten die zwaar specialistische zorg behoeven voor zover de cliënt denkt deze 
beperking naar het oordeel van het college niet op eigen kracht met gebruikelijke hulp met mantelzorg 
of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemeen 
gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen de maatwerk 
voorziening levert die… de, de levert die, ja ik heb een andere, iets andere tekst… maatwerk …voor 
levert in specialistische zorg, levert dus die het mogelijk maakt voor de cliënt buitenshuis te 
participeren in een groep gelijkgestemden, wat tevens leidt tot de mogelijkheid zolang mogelijk in de 
eigen leefomgeving te kunnen blijven. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement heet “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Roosendaal” en krijg als nummer amendement 1. Gaat u verder. 
 
Mevrouw DERKS: De PGB stelt de inwoners van Roosendaal in staat in uw eigen kracht het 
huishouden zorg en vervoer te organiseren. Het is daarom ook van belang dat dit ook uit de 
verordening blijkt, dit past in de visie van Roosendaal stad van de menselijke maat. Voor de 
duidelijkheid en transparantie ziet de PvdA dan ook graag een toevoeging in artikel 11, als punt 2 en 
dan vervolgens de volgende punten verder door te nummeren. “Indien de cliënt dit wenst en ook 
hiervoor in aanmerking komt verstrekt het college hem een persoonsgebonden budget dat de cliënt in 
staat stelt de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassing en andere maatregelen die tot de 
maatwerkvoorzieningen horen waaronder vervoer van derden te betrekken”. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst heeft een vraag voor mevrouw 
Derks. 
 
Mevrouw DE BEER: Voorzitter, ik wilde graag aan mevrouw Derks vragen wat ze precies bedoelt met 
van derden te betrekken. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Derden dat zijn partijen die de, die de voorziening leveren. 
 
Mevrouw DE BEER: U bedoelt daar geen particulieren mee. 
 
Mevrouw DERKS: Het kan natuurlijk een ZZP’er zijn die die zorg verleent, dit is gewoon, het is aan 
degene die die PGB heeft ja de verantwoordelijkheid om zelf zijn zorg te regelen, dus dat zijn dan de 
derden. 
 
Mevrouw DE BEER: Oké. 
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De VOORZITTER: Gaat u verder mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: In het kader van werkgelegenheid en goed werk in de maatschappelijke 
ondersteuning en de bescherming van werknemers… 
 
De VOORZITTER: Mag ik even onderbreken, ik vergeet wat, namelijk iets heel belangrijks… 
 
Mevrouw DERKS: Amendement. 
 
De VOORZITTER: Namelijk het amendement te noemen. 
 
Mevrouw DERKS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Amendement “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Roosendaal” en krijgt mee als nummer amendement 2 en maakt onderdeel uit van de 
beraadslagingen. Gaat u verder. 
 
Mevrouw DERKS: In het kader van werkgelegenheid en goed werk in een maatschappelijke 
ondersteuning en bescherming van werknemers een toevoeging te doen aan artikel 13, een extra 
punt, punt 4. En die luidt “aanbieders en gemeente zien erop toe dat medewerkers die zorg verlenen 
een fatsoenlijk loon verdienen en hun werk onder goede arbeidsomstandigheden moeten kunnen 
uitvoeren”. En om deze reden ook aan artikel 18 toe te voegen punt e fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden personeel. 
 
De VOORZITTER: Geeft u uw voorzitter even de kans, want u heeft behoorlijk wat amendementen. Ik 
zoek even de juiste erbij, momentje. Oké. Dit amendement heet “Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Roosendaal, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden” en krijgt mee als 
vernummering amendement 3. Gaat u verder. Maar eerst een vraag van mevrouw Van den 
Nieuwenhof van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil aan mevrouw Derks vragen of ze 
er geen vertrouwen in heeft dat er onder fatsoenlijk loon wordt gewerkt, fatsoenlijke omstandigheden 
is de eerste vraag. En de tweede is eigenlijk, wat bedoelt u daarmee precies, kunt u dat nader 
concreti…., nader concreet maken. Fatsoenlijk loon, wat is dat voor u? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Loon dat passend is bij het werk dat verricht wordt en daar zijn natuurlijk, in cao’s 
zijn daar natuurlijk wel afspraken over gemaakt. Maar juist doordat er enorm wordt bezuinigd en 
zorgaanbieders bepaalde zorg moeten leveren bestaat er ook een kans ook onder ZZP’ers dat zij zorg 
onder een bepaalde prijs moeten gaan leveren. En eigenlijk willen we die goede werkomstandigheden 
en goede en salaris en dat soort zaken gewoon regelen door dat goed vast te leggen dat we daar oog 
voor hebben, dat het ook goed gebeurt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel van de VLP heeft ook een vraag voor u. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Zelfstandigen zonder personeel hebben naar mijn 
weten ook belangengroeperingen, kunnen zich ook aansluiten bij een vakbond, kunnen zich ook 
verenigen middels een collectieve overeenkomst die gericht is op het zelfstandig verrichten van die 
arbeid, dus zonder personeel. Waarom moeten wij dat dan, als gemeente daar streng op toe gaan 
zien, want wat is dan het handvat van de gemeente. Kunnen wij dan die werkgevers een boete 
opleggen of voor de rechter slepen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Ik denk dat het vooral belangrijk is als een gemeente bezig is met een 
zorgaanbieder voor een aanbesteding dat zij in ieder geval benadrukt dat de zorg die zij leveren ook al 
moet het dus de zorg zijn die kwalitatief goed is, maar dat er eveneens wordt gekeken naar de 
arbeidsvoorwaarden waarin de werknemers van die zorgaanbieder werken. 
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De heer VAN GESTEL: Dus, voorzitter, als ik… 
 
Mevrouw DERKS: En dan dus bijvoorbeeld niet met die zorgaanbieder in zee gaan. 
 
De heer VAN GESTEL: Als  ik, voorzitter, daar een vraag over mag stellen. Is het niet de huidige 
Minister van Sociale Zaken die daarop moet toe gaan zien? Dat misstanden uitgesloten zijn? U kent 
hem wellicht wel. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Dat klopt, ik ken hem. Nou, dat is natuurlijk zo maar ik denk juist omdat we het op 
decentraal niveau dat het zich afspeelt, denk ik dat het vooral erg belangrijk is dat wij ook als 
gemeente de verantwoordelijkheid hebben omdat wij ook onze zorgaanbieders zien en wij ook de 
zorgaanbieders contracteren. En dat zijn er in dit geval maar een beperkt aantal, er dan ook gelijk op 
toezien dat het ook goed gebeurt voor de werknemers. 
 
De VOORZITTER: Dan een interruptie van mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja een interruptie, een constatering. U denkt dat er niet voor een fatsoenlijke 
norm gewerkt wordt zegt u. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Het risico bestaat dat wanneer er minder geld beschikbaar is ook bij 
zorgaanbieders omdat er van alle kanten gekort wordt, dat werknemers straks onder de maat betaald 
gaan worden of in bepaalde omstandigheden moeten werken die wij niet verantwoord vinden. En om 
dat eigenlijk te borgen willen we dit stukje erin hebben staan, zodat daar op gelet kan worden. 
 
Mevrouw DE BEER: Mag ik dan de conclusie trekken dat u weinig vertrouwen heeft in deze gang van 
zaken. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Er zijn heel veel, door die kortingen in de gelden zijn er gewoon diverse prikkels die 
daartoe kunnen leiden. En wij willen gewoon ervoor zorgen dat dat niet gebeurt, juist omdat wij het 
voor deze mensen belangrijk vinden dat zij gewoon een goed salaris verdienen en in goede 
werkomstandigheden kunnen werken. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems van Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Dank u wel. De vraag aan de PvdA is in dit geval van als je iets uit gaat 
vaardigen zullen er ook sancties moeten zijn. Ik hoorde daar de VLP ook over vragen stellen. Ziet u 
sanctiemogelijkheden als er aannemers niet gaan voldoen en onder de norm van een wettelijk 
minimum van loon gaan zitten of onder een norm van netjes kunnen werken. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Ik denk niet zozeer dat je daar de mogelijkheden hebt om echt sancties te 
verrichten behalve dat je zegt wij gaan niet met die aanbieder in zee, dat zou misschien sanctie 
genoeg kunnen zijn. Maar ik denk wel dat juist in het, de manier, de wijze waarop nu gewerkt wordt in 
het governance model, waardoor, waarbij voortdurend zorgaanbieders en gemeente en andere 
partijen met elkaar aan tafel zitten dat je dat op tafel moet kunnen leggen en dat je ook gemeente 
moet zeggen maar kijk eens even die hebben wij zo staan en hoe gaat u daarmee om. Dat moet 
gewoon een bespreekpunt zijn. 
 
De heer BEESEMS: Ik begrijp dat oog voor hebben iets anders is. 
 
De VOORZITTER: Is dat een vraag? 
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Mevrouw DERKS: Oog voor hebben iets anders is dan dat je daar of dat je dat eist, bedoelt u dat? 
 
De heer BEESEMS: Dat is correct. Ik hoor ze alle twee in jouw bewoordingen. 
 
Mevrouw DERKS: Ja. 
 
De heer BEESEMS: Oog voor hebben en eisen. 
 
Mevrouw DERKS: Oog, je hebt in het gesprek heb je daar oog voor daar, daar spreek je over. En 
vervolgens als je dan concreet de afspraken gaat maken moet je gewoon, moet de aanbieder hard 
kunnen maken dat die ook aan die loonvoorwaarden voldoet die normaal zijn. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks gaat u verder. 
 
Mevrouw DERKS: Nou staat hij wel weer aan. Om mantelzorgers te ontzorgen en meer zichtbaar te 
laten zijn in de samenleving willen wij ook dat er iets voor die mantelzorgers gebeurt en sluiten wij ook 
hierbij aan bij het mantelzorgbeleid, zoals in de, zoals is omschreven in de motie van CDA, SP en 
GroenLinks. En om dat te borgen willen we eigenlijk een stukje toevoegen aan artikel 16, dat is deze 
zin “gedurende het gehele jaar zal de gemeente de mantelzorgers waar nodig ondersteunen of 
wanneer nodig tijdelijk ontzorgen”. Dit stuk moet dan borgen dat het mantelzorgbeleid goed uitgevoerd 
wordt. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement heet “Jaarlijkse waardering mantelzorgers” en krijgt mee als 
amendement 4 en maakt deel uit van de beraadslaging. Gaat u verder.  
 
Mevrouw DERKS: Met betrekking tot de Jeugdzorg, beslispunt 3 komen we met het volgende 
amendement in het belang van de vergeten groep. Het gaat hier om kinderen die qua zorgzwaarte in 
aanmerking komen voor verblijf maar met extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie en 
zorgaanbieders met een extramurale indicatie thuis wonen. Het beslispunt 3 vast te stellen met een 
wijziging omdat de lijst niet volledig is, zoals die in artikel 2 staat. Wij willen daarom de zin wijzigen. 
Onder niet vrij toegankelijke zorg worden alle vormen van individuele specialistische jeugdhulp 
verstaan, “zoals” in plaatst van “namelijk” omdat de tekst niet uitputtelijk is en een belangrijke groep 
toe te voegen en die groep wordt of de jeugdhulp wordt dan omschreven als dat deel een 
gespecialiseerde begeleiding buitenshuis structureel of op specifiek bepaalde momenten waar naast 
persoonlijke verzorging en verpleging een behandeling in groepsverband een begeleiding wordt 
geboden waar intensieve verzorging geborgd is. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, deze, dit amendement heet “Verordening Jeugdhulp model West-
Brabant West” en krijgt mee amendement 5. Gaat u verder. Maar niet zonder een vraag van mevrouw 
Van den Nieuwenhof eerst van het CDA. Gaat u verder. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Derks u geeft aan dat u een 
toevoeging wilt omdat de lijst oorspronkelijk niet compleet is. Ik heb zelf geen totaaloverzicht van alle 
zorgmogelijkheden. Kunt u mij garanderen dat de lijst met deze toevoeging dan wel compleet is of is 
dit gewoon iets waarvan u denkt dit moet er sowieso in. En misschien zijn er nog wel andere dingen 
die ook vergeten zijn. 
 
Mevrouw DERKS: De lijst is niet compleet, bijvoorbeeld zou GGZ apart genoemd moeten worden, 
maar die staat er niet bij. Maar juist omdat de vergeten groep vergeten is vinden we het belangrijk om 
in ieder geval die wel expliciet nog te noemen en om dan het woord namelijk te veranderen door 
zoals, zodat je er in ieder geval aantoont dat er nog meer mogelijkheden zijn en misschien ook 
eventueel in de toekomst nog bijkomen. 
 
De VOORZITTER: Eén nog. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Aanvullende vraag, de GGZ die u noemt die vindt u dan minder 
belangrijk of dat wilt u dan niet toevoegen? 
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Mevrouw DERKS: Nou, ja u, je kunt er ook voor kiezen, maar daar heb ik ook over gedacht maar 
omdat ik die vergeten groep toch heel belangrijk vind en dat daar echt op dit moment oog voor moet 
zijn, zou je ook gewoon eventueel als je dat amendement zou willen wijzigen kunnen zeggen we 
veranderen het woordje “namelijk” in “zoals” en we doen voor de rest geen toevoegingen en laten  we 
voor de rest de nummering, het aantal punten zoals die zijn. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou voor ons is de vergeten groep inmiddels toch niet meer 
vergeten, dat is omdat ze in de Wet langdurige zorg terecht zijn gekomen, ook heel belangrijk. 
 
De VOORZITTER: Prima, gaat u verder, mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Met betrekking tot de Participatiewet beslispunt 6 in het kader van die 
decentralisaties en de uitgangspunten met betrekking tot de rol van de inwoners, even kijken, en 
omdat wij ons afvragen of het wettelijk kader nog is zoals die is omschreven in de beleidsnota 
Participatiewet. Zeker gezien het feit wat mevrouw Kleinsma de afgelopen periode ook heeft 
aangegeven rond de mantelzorgers in dit aspect, vragen wij in eerste instantie of de wethouder weet 
of denkt of het wettelijk kader nog compleet is zoals die nu is omschreven. Of dat die eventueel 
aangepast zou moeten worden omdat naar ons idee mantelzorg niet meer, niet mag zeg maar als 
tegenprestatie maar dat het onder voorwaarden wel mag. Dus als in het wettelijk kader nu is 
aangepast, dus niet in overeenstemming is zoals die in de Participatienota staat, zouden wij anders 
toch een amendement willen indienen in de tweede termijn. En dit waren tot zover mijn 
amendementen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Derks. Dat was het einde van uw eerste termijn ook neem ik 
aan. En nee, nog eerst een vraag van de heer Van Gestel voor u mevrouw Derks. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. U heeft nu een heel pak aan amendementen en moties 
ingediend ik moet zeggen allereerst natuurlijk respect, de vorige vergadering heeft u dat ook gedaan 
bij de PGB, voorvechtster PGB, nu gaat u dit beleid uitvoerig onder de loep nemen. Maar we zitten 
hier vanavond wel om een beslissing te nemen of we voor of tegen dit beleid stemmen. En al uw 
voorgestelde wijzigingen, zijn er een hele hoop. Als die het allemaal niet halen kunt u dan met het 
beleid leven? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Het beleid zoals het voorligt is zoals wij, zoals het landelijk is bepaald. Wij vinden 
dat beleid gewoon zoals het is gevormd goed, wij zouden alleen graag wat nuances willen zien en wat 
extra zekerheden willen hebben die dat kunnen borgen. Er wordt natuurlijk nu gewerkt door de 
gemeente aan extra maatregelen, aan beleidsregels, nou dat is natuurlijk mooi. Dus die zekerheid dat 
die er komen hebben we natuurlijk niet, wat er precies in staat hebben wij ook niet, maar wij 
vertrouwen wel op de ambtenaren die daarmee bezig zijn dat ze dat gaan doen. Wij  hebben het liever 
gewoon nu in de verordening in de nota staan zodat er duidelijkheid is zodat het geborgd is dat die 
zaken gebeuren zoals wij wensen. Ik had alleen, ja, gehoopt dat we lokaal nog wat meer een eigen 
geluid zouden kunnen laten horen over hoe wij als gemeente als Roosendaal stad van de menselijke 
maat daar invulling aan zouden kunnen geven. En dat, dat is naar mijn idee niet helemaal gebeurd. 
Toch zullen wij als de amendementen niet worden gesteund of als die er niet doorkomen in hoogste 
waarschijnlijkheid wel voor de plannen gaan stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, daarop volgend een tweede laatste vraag. In de 
Commissiebehandeling heb ik niet iedere partij gehoord over al die nuanceverschillen. U dient ze ook 
eigenlijk allemaal op eentje na eigenlijk ook single in. Ja, dat is toch misschien wel een teken dat u 
misschien had kunnen kiezen voor een inbreng in een evaluatie dat u zegt deze punten willen we 
graag in een evaluatie van het beleid terugzien om te toetsen of de nuance uiteindelijk wel nodig zal 
blijken, want u weet volgend jaar is wel een beetje onder voorbehoud natuurlijk. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
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Mevrouw DERKS: Evaluatie zal, is altijd achteraf. Je kunt ook ex ante evalueren maar dat is in dit 
geval niet het geval, helaas. Dat is ook heel moeilijk te zeggen omdat de effecten zo ontzettend divers 
zijn dat je ex ante ook niet goed kunt evalueren. Ik denk wel dat het belangrijk is om nu aan de 
voorkant een aantal zaken goed te regelen. En ook al zijn het maar kleine puntjes die maken wel dat 
we wat meer duidelijkheid krijgen, bijvoorbeeld voor die mantelzorgers dat dat goed geregeld gaat 
worden of is. En door alleen maar af te wachten op een evaluatie dan zijn we te laat. 
 
De VOORZITTER: Gaat u door mevrouw Derks als… nee. Mevrouw Oudhof van de SP heeft een 
vraag voor u. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Ik wil een vraag stellen over een amendement wat nog niet 
ingediend is maar wel misschien ingediend gaat worden. En het gaat over tegenprestatie. 
 
De VOORZITTER: Het is moeilijk om een amendement te bespreken wat nog niet ingediend is, dat 
bestaat ook eigenlijk niet. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dat klopt, dus dan ga ik vragen stellen over de tegenprestatie, waar misschien 
een amendement ingediend over gaat worden. Mevrouw Derks heeft het erover van voor de Partij van 
de Arbeid mag de mantelzorger eventueel ook een tegenprestatie zijn. Nou de SP die vindt dat een 
tegenprestatie eigenlijk vooral maatwerk moet gaan worden. En wat ons betreft willen wij daar een 
uitgebreid debat over gaan voeren, want het gaat nog komen in de raad, want de verordening moet 
nog vastgesteld gaan worden. En ook de beleidsregeling gaat komen en die komen 10 december in 
de raad, dus wat ons betreft willen we toch graag vragen aan mevrouw Derks om dat debat uit te 
stellen en pas 10 december het over tegenprestatie verder te hebben. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Maar in aanloop daarop hebben wij ook, is ook dus nu net de vraag gesteld of het 
beleidskader dat hier nu staat omschreven in de nota of dat ook overeenkomt met het beleidskader 
die voor ons, ons idee iets wat is gewijzigd. En het zou wel juist zijn om het precieze beleidskader te 
omschrijven in deze nota. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk even, ik zie geen vragensteller meer, dus dan was dit het eind van uw eerste 
termijn, denk ik. Dank u wel. Gaan wij door met de volgende eerste termijn en dat is volgens mijn lijstje 
de VLP, de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de VLP heeft het in de Commissie aangekondigd de Jeugdzorg, 
prima niets meer aan doen, aannemen. De Participatiewetgeving we hebben nog wel tijd om wat 
nadere zaken in te vullen we kunnen daar met elkaar het komend halfjaar over praten. Het voordeel 
van de twijfel al ziet u wel onze handtekening onder de motie van de SP, die wat ons betreft niet ver 
genoeg ging. Maar, voorzitter, wat niet is kan misschien over een halfjaar nog komen dus het voordeel 
van de twijfel. Maar dan, voorzitter, de zorg de Wmo. Wij noemen dat zorg, zorg moet synoniem staan 
voor kwaliteit, kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en we willen betere zorg. We moeten streven naar 
betere zorg ook al krijgen we minder budgetten, door met visie en toewijding gestalte te geven aan de 
uitvoering van die zorg, kleinschalig, bij mensen thuis, in buurten, wijken en dorpen. Kleinschalig en 
met oog voor de zorgvrager de patiënt en degene die de zorg nodig heeft en die zijn er veel in 
Roosendaal die mensen. En die vragen zich inderdaad af wat gaat er nu gebeuren, wat staat er op me 
te wachten. Hoe gaan zij straks om met wat wij belangrijk vinden, ons kwaliteit van ons leven. Ja dat, 
voorzitter, daar moet je nooit lichtvoetig mee omgaan, dus beleid is leuk als u het vaststelt en als u het 
implementeert en als u het gaat beoefenen. Maar wat nog belangrijker is, is het eerste testen, weten 
dat het werkt, zeker zijn van je zaak dat niemand vergeten gaat worden. En daar heeft de VLP zeker 
zijn twijfels. We hebben zoals wij dat toegezegd hebben in de Commissie ambtelijk overleg gevoerd 
over die kwaliteit, dat we dat stukje nog missen. En dat is over twee maanden echt nog niet 
ingeregeld, dat gaat hem niet worden. En voorzitter, toch is dat zo belangrijk, want wij trainen dagelijks 
al onze militairen voor iedere situatie in welke zij terecht kunnen komen. Wij zorgen dat ze geoefend 
zijn als we ze gaan inzetten, dus als wij straks medewerkers hebben die de zorg moeten gaan 
beoordelen voor mensen moeten we die natuurlijk in het nieuwe systeem meetrainen, meebrengen 
aan waar we moeten zijn. En dat voorzitter, ja daar heeft de VLP geen geloof, daar zijn wij dus niet 
van overtuigd, terwijl dat mensen raakt. Terwijl als we weten hoe dat eruit kan gaan zien, waar 
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mensen nu al tegenaan lopen kunnen we nu ook al een verbeterslag maken, een quick win noemt 
men dat in het bedrijfsleven. Of een dirty quick win, ik hoor het dagelijks, voorzitter, op het werk, maar 
nergens in de gemeenteraad. Zorg dat we juist dat kunnen doen wat nodig is om de Roosendalers die 
zorg nodig hebben die zorg te garanderen, want voorzitter voor ons blijft dat gewoon een recht. En 
mantelzorg, voorzitter, daar wordt in de Commissie door een aantal partijen, niet allemaal, voorzitter, 
maar een aantal partijen wordt daar heel lichtvoetig mee omgegaan. Maar mantelzorg leveren ja als u 
twee dagen in de week echt voor uw moeder, één van uw ouders zorgt ik vind dat goed, maar mensen 
die dag in dag uit van ’s morgens tot ’s avonds voor naasten zorg moeten verlenen, die hebben een 
hele zware job ernaast. Hun leven staat in het teken van de ander die zorg nodig heeft. En een flesje 
wijn of een bedankdag is leuk en voorzitter wat mantelzorgers en we hebben er een aantal gesproken, 
fijn zouden vinden is toch dat uurtje dagbesteding extra. Even dat momentje voor zichzelf, even zelf 
iets kunnen doen of kunnen gaan werken. En dat voorzitter vinden wij even zo zeer belangrijk. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Gestel u heeft een vraag van CDA mevrouw Van den Nieuwenhof. Ga 
uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Meneer Van Gestel ik hoor u zo’n warm pleidooi houden voor 
mantelzorgers. U heeft daar ook zorg voor en uw partij staat nog niet onder onze motie, maar 
misschien wilt u hem dan wel ondersteunen neem ik aan. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Uw motie hebben wij aandachtig gelezen en bestudeerd en besproken in 
onze partij en in onze fractie. En we vinden hem leuk, want u wilt wat doen voor de mensen die wat 
voor anderen over hebben. Maar bijvoorbeeld een dagbesteding vinden die mensen enorm belangrijk 
dat daar meer aandacht voor is. En als dat is wat nodig is dan betekent dat wel dat daar iets meer 
geld tegenover staat dan een bedank of iets groters of een groter gebaar. Want uw gebaren ja ik weet 
niet of dat ook de extra dagbesteding is, want het beleid wat we vaststellen is natuurlijk we gaan het 
doen met de budgetten die we hebben dat is uitgangspunt. Dus ook op de dagbesteding zal natuurlijk 
wat ingeleverd moeten worden. Ja, ik denk dat daar wel de schoen gaat wringen, dus als u bedoelt 
met uw motie dat het mogelijk moet zijn extra dagbesteding toe te kennen om mantelzorgers ook te 
kunnen ondersteunen dan heeft u mij onder uw motie. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: O, ik begrijp, sorry. Ja. Ik heb het woord of ik neem dan maar het 
woord. 
 
De VOORZITTER: U heeft nog steeds het woord mevrouw Van den Nieuwenhof, sorry. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik, de VLP wil meer geld voor dagbesteding uittrekken. Zien we 
dat volgende week ook bij de begroting terug of hoe gaat u dat regelen? 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, wij zijn iets makkelijker vanavond. In tegenstelling tot de Partij 
van de Arbeid maken wij een afweging van het beleid wat voor ons ligt. En als het beleid voorschrijft 
dat we maar beperkt middelen in dagbesteding hebben, beperkt, moet ik een afweging maken. Wij 
maken graag de afweging dat wij meer willen investeren in de zorg. Maar ja, de raad gaat volgende 
week een afweging maken over de binnenstad en over de zorg en over de Agenda van Roosendaal 
en over de binnenstad en een beetje over de zorg. Dus u raad gaat volgende week daarover praten, 
maar zie ik enige noodzaak daartoe een voorstel in te dienen? Ik heb u allen niet gehoord dat u hem 
gaat steunen. Ik kan hem indienen, maar dan wuift u hem weer weg vind ik zonde van de moeite en 
de tijd. Weet u wat ik dan liever doe, dan ga ik liever op de inhoud in dan zeg ik wat wij vinden van het 
beleid, waar wij vinden dat pijnpunten zitten. Dan gaan wij ook u zo meteen u uitleggen dat wij tegen 
zijn. Ik geef u alvast voor wat we gaan doen dat had u wel verwacht. Maar vervolgens vinden wij en 
dat vinden wij ook echt heel belangrijk, dat die mantelzorgers en daarom snij ik de discussie aan dat 
dat ook geen blik is wat u opentrekt. Dus met een beetje ondersteuning komt u er ook niet. En in de 
evaluatie zult u die cijfers dan ook terugzien. En dan kom ik met de evaluatie en dan zeg ik ja 
mevrouw Van den Nieuwenhof waar is nu uw blik mantelzorgers, die u aangetrokken heeft met uw 
motie. Ik zie ze niet in de cijfers. Misschien dat ze wel aangetrokken worden, maar ik betwijfel het. Dus 
het is uw keuze versus mijn keuze en uw keuze is een andere dan die van mij. U wilt nog wat zeggen, 
voorzitter. 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Het is een heel uitgebreid antwoord. Ik laat het er even bij. Ik 
wacht even, ik luister met spanning naar het vervolg van uw bijdrage.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. De heer Van den Beemt, VVD, nog 
een vraag. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden daarstraks gasten van de raad en 
dan vertellen we zo de meeste raadsleden hier dat we van het type zijn die er niet van houden om te 
klagen vanaf de zijkant, maar actief mee willen doen. Maar ik hoor nou toch iets heel unieks, de heer 
Van Gestel die wil klagen vanuit de raadsbank en verder helemaal niks doen. Dat vind ik een unicum, 
goed dat u ervoor uit durft te komen. Maar wij roepen u op om toch lef te tonen, u heeft ballen laat ze 
zien leg ze op tafel, kom met een motie, een amendement, wat dan ook! Maar doe iets in plaats van 
alleen maar slappe praatjes. 
 
De VOORZITTER: Dat is zeer krachtige taal maar ik heb geen vraag gehoord eigenlijk, dus. 
 
De heer VAN GESTEL: We zullen het bij de spreekwoordelijke daad houden, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ik heb nog een vraag voor u van mevrouw Derks. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou ja. Ik hoorde wel degelijk een vraag om iets te gaan doen, voorzitter. En 
alle voorstellen die wij de afgelopen vijf jaar gedaan hebben, op het gebied van de zorg, daarvan heeft 
de VVD er geen één ondersteund. Waren ze niet thuis, ze hadden geen mening. Sterker nog bij veel 
debatten hebben ze het woord niet genomen, waren ze niet aanwezig, wilden ze niks zeggen of 
hielden ze het kort. Ja, Jeugdzorg hartstikke goed, nou voorzitter we hebben er wel vertrouwen in. 
Dus ja als u dat zo kenschetst dan wens ik u succes als straks de resultaten komen.  
 
De VOORZITTER: Bij deze. Mevrouw Derks, uw vraag aan meneer Van Gestel. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Gestel gaf net een reactie op mevrouw Van 
Nieuwenhoven over de mantelzorgers. En ik vond het antwoord ook niet helemaal duidelijk, toen 
kwam hij ineens met iets met betrekking tot een blik mantelzorgers opentrekken. En ik vroeg me 
eigenlijk af wat hij zich daarbij voorstelt en wat een mantelzorger dan precies is in uw ogen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dat heb ik u net uitgelegd. Voorzitter, ik wil niemand tekort doen die twee of 
drie dagen in de week zorg gaat verlenen bij naasten, vind ik prima. Maar een mantelzorger, ik heb 
ook de reeks gezien van BN DeStem bijvoorbeeld zijn mensen en ik ken er ook een aantal, die dag en 
nacht bij hun partner of bij hun vader of moeder of hun zoon of dochter zijn en die 24 uur per dag die 
zorg verlenen die nodig is, die naastenzorg. Die mensen zijn moeilijk te vinden, want ze hebben werk, 
mensen hebben ook een eigen gezin, ook een eigen leven. Dat is heel veel vragen van een mens, die 
gaan niet zomaar morgen ineens duizend opstaan omdat het kabinet heeft besloten, uw kabinet, we 
gaan bezuinigen op de zorg. En in de gemeente Roosendaal gaan we niet zeggen we gaan die 
mensen eens heel veel geld geven om dat te gaan doen. We willen ze een bedankje geven. En dan 
zeg ik, als het bedankje is in de vorm van dagbesteding dan kan het veel mensen over de streep 
halen maar dan moet er veel geld bij. Hoeveel weet ik niet precies. En als het bedankje is gewoon een 
attentie en een leuke welkomstdag en we houden een parade door de straten dan denk ik dat u ze 
niet gaat vinden. Dus in de keuze die gemaakt wordt is het heel erg goed van belang dat u daarover 
nadenkt. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks nog één vraagje. 
 
Mevrouw DERKS: Nou, ik snap in ieder geval wel en daar kan ik me helemaal in vinden in wat u over 
mantelzorgers zegt, dat u zich er zorgen over maakt. Ik ben het er helemaal mee eens dat 
mantelzorgers het ook zwaar hebben en dat je niet zomaar voor de grap mantelzorger wordt. Dus dat 
je daar ook wel juist die ondersteuning voor moet bieden om die randvoorwaarde te scheppen om wel 
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die mantelzorger te kunnen leveren. Dus ik vraag me af waarom u dan niet positiever reageert op de 
motie van het CDA. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Omdat, voorzitter, wat ik al uit probeerde te leggen ik misschien een 
onderscheid maak over de doelgroep die we aanspreken.  
 
De VOORZITTER: Gaat u verder. 
 
De heer VAN GESTEL: En wat mij betreft de landelijke bezuinigingen zijn ingegeven op het feit dat 
mensen meer zelfstandig moeten doen, meer moeten gebruik maken van hun eigen netwerk. We 
moeten dus mensen proberen te stimuleren de zorg bij naasten in te kopen of in te huren of in te 
lenen of ja dat andere het gratis weggeven. 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat u de vraag beantwoord heeft, kunnen we verder gaan met de eerste 
termijn. 
 
De heer VAN GESTEL: En dat laatste, voorzitter, mevrouw Derks zit aandachtig te luisteren, dat 
laatste is dus wel erg belangrijk, dat dus die mantelzorgers die echt nodig zijn om die zorgvraag te 
beantwoorden in het kader van die bezuinigingen dat die niet zomaar gevonden zijn. Dat is echt een 
moeilijke, extreem moeilijke opgave. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Gestel gaat u verder met uw eerste termijn. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter. Oei, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad vraag voor de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, wat leuk. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik probeerde me steeds nog een beetje op de vlakte te houden 
maar volgens mij haalt de heer Van Gestel nu wel enorm veel dingen door elkaar, want informele zorg 
is iets anders dan mantelzorg. Dus waar u op doelt van dat je kosten wilt besparen in formele zorg is 
iets anders dan mantelzorg. Ik zal heel even over de motie van CDA daar staat nadrukkelijk respijtzorg 
in genoemd en dat is misschien dat wat u bedoelt ook met dagbesteding. En het is ook zo dat er echt 
een mantelondersteuningsbudget komt vanaf volgend jaar en dat is helemaal niet zo heel weinig, want 
volgens mij is het voor Roosendaal iets van 3 of 4 ton. Dus het is misschien toch wel aan te bevelen 
om iets met die motie te doen, want er zitten best kansen en mogelijkheden. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, mevrouw Koenraad, voorzitter, die zegt nu iets waar ik het niet helemaal 
mee eens ben. Op het moment dat ik het debat volg in de Tweede Kamer of bij het Ministerie dan 
wordt gewoon in het rijtje van maatregelen gezegd en de mantelzorgers moeten een grote pijler 
worden van ons beleid. En ik zeg nu hierbij u dat de echte mantelzorgers die echt die zorg moeten 
gaan verlenen die heel zwaar is, dat dat niet zomaar een eenvoudige opgave is. Ze kunnen het in Den 
Haag wel mooi vertellen dat het zo is, maar GroenLinks in Den Haag gelooft het al niet en ik hoop 
mevrouw Klaartje Koenraad van GroenLinks in Roosendaal gelooft het ook niet, want mevrouw 
Voortman is toch heel duidelijk.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, eigenlijk heeft mevrouw Van den Nieuwenhof het heel goed 
gezegd of mevrouw Derks ik weet het even niet meer, maar mantelzorger die hoef je niet te zoeken, 
dat ben je gewoon, dat overkomt je. Dus het is niet zo dat er inderdaad dat blik waar u het net over 
had, mantelzorger ben je gewoon en je bent het al vanaf dat je acht uur per week mantelzorg biedt 
ben je officieel of formeel al mantelzorger. 
 
De heer VAN GESTEL: Prima, niet iedereen die het aankan is er daarvoor geknipt en wat er nu dus 
vaak gebeurt is dat je ziet dat je partner helaas naar een verzorginstelling zou moeten of naar een 
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tehuis of naar een aanleunwoning en dat je zelf ook die aanpassing moet maken omdat je niet 
adequaat geschikt bent om die juiste zorg te gaan verlenen, terwijl veel mensen het ook zouden 
willen. Het is een complexe materie. Ik zeg alleen een bedankje moet meer zijn dan een bedankje als 
de strekking en dat heb ik van mevrouw Nieuwenhof gehoord, ook is dat dat breder gezien moet 
worden dan zijn we daar hartstikke voor en we hebben nog steeds onze kanttekening, als u het mag 
heb ik een kanttekening. En ik zeg u ook als volgend jaar blijkt dat het overgangsrecht zacht gaat 
landen, zachte landing, kom ik zo meteen ook op voorzitter, dat betekent dat het dus een beetje 
verzacht is dan heb ik er in ieder geval hoop op dat het volgend jaar een soort overgangsjaar wordt. 
Zou ik heel fijn vinden, voorzitter, dat het een overgangsjaar wordt omdat we dan concreet kunnen 
kijken wat eventuele effecten zijn en die effecten meewegen in concrete moties en voorstellen die echt 
het goede hout snijden, want u kunt vanavond wel zeggen u moet met een pak net als Partij van de 
Arbeid met moties en amendementen komen, waar we dan door op een gegeven moment de bomen 
het bos niet meer zien. Ik kies er liever voor eerst de resultaten van de evaluatie af te wachten, van 
misschien wel de vertrouwenspersoon die mevrouw De Beer vanavond aanhaalt. Kijken wat daar 
uitkomt aan informatie en dat omzetten in een aanpassing, omdat we dan natuurlijk op een slimme 
manier bezig zijn. Dus ik kan van te voren allerlei leuke dingen bedenken maar als die ook niet werken 
dan heb ik het voor niks bedacht.  
 
De VOORZITTER: Ik denk dat het ons duidelijk is meneer Van Gestel, wilt u verdergaan met uw 
eerste termijn. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, uiteraard als u dat mij beveelt dan zal ik dat gauw doen. Ja, 
voorzitter de hardheidsclausule in WMO-verordening is daarmee ook de zachte landing die de VLP 
wel graag ziet. En dat misten we eigenlijk ook in de Commissie als bijdrage van het college, die zachte 
landing. Voorzitter, de medewerkers in de zorg, ja daar maken wij ons wel ongerust. Nu zitten 
medewerkers in loondienst ze hebben verplichte cursussen, verplichte opleidingen, ze hebben 
rechtsbescherming en dat voorzitter gaat natuurlijk straks veranderen. En in dat kader om de 
huishoudelijke hulp ook in stand te houden heeft mevrouw Derks gepleit om het geld in te zetten in dat 
PGB de vorige gemeenteraadsvergadering, maar voorzitter is dat geld er ook? 3 oktober heeft de 
gemeente Roosendaal nog niets ingediend voor die 75 miljoen, 15 oktober heeft ze ingediend ja of 
nee, dat weet ik niet. En 22 oktober moest er een aanvullend plan komen, dus als dat aanvullend plan 
er al is 22 oktober, wat is dan dat aanvullend plan, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De officiële spreektijd is voorbij kunt u afronden. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u heeft gesnoept van de interrupties heb ik gemerkt hier aan 
deze spreekgestoelte. Dat wilde ik u maar even opmerken. Ja, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Probeert u toch tot een afronding van de eerste termijn te komen, meneer Van 
Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Toch een afronding van de eerste termijn, voorzitter. Wij benadrukken dat het 
belangrijk is om snel te komen tot ketenafspraken, snel te komen tot samenwerking en dat de 
gemeente vooral de regie moet nemen in het dossier. Niet afwachten op wat anderen doen, of 
zorginstellingen, of zorgpunten of zorgverzekeraars, maar de regie nemen voor de mensen die wij het 
beste kennen die het dichtste bij ons staan, onze inwoners. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Dan gaan wij naar de volgende eerste termijn en 
dat is de Nieuwe Democraten. De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten accepteren dat het voorliggende 
raadsvoorstel nog veel open einden heeft. Normaliter zouden wij zo’n raadsvoorstel daarom afwijzen, 
echter in dit geval hebben we te maken met de bijzondere situatie dat wij als lokaal bestuur voor een 
voldongen feit worden geplaatst door het Rijk en dan moeten wij verantwoordelijkheid nemen. Wij 
kunnen geen argumenten noemen die kunnen voeren naar overwegende bezwaren tegen de 
voorliggende voorstellen en daarom zullen wij instemmen. Over de amendementen en de moties 
welke er vanavond zijn en mogelijk nog worden ingebracht staan wij in principe positief. Wij zullen bij 
het stemmen onze mening kenbaar maken. Regel hierbij zal zijn wat al geregeld is hoeven we niet 
opnieuw te regelen. En wat goed is voor Roosendaal daar moeten we mee instemmen. Wij spreken 



 
 

Verslag raadsvergadering 29 oktober 2014     pagina 26 

ons vertrouwen uit dat alle betrokkenen meer dan hun uiterste best doen om te zorgen dat 
Roosendaal altijd de stad van de menselijke maat zal blijven. De komende tijd zullen we elkaar scherp 
moeten houden en moeten proberen een deel van de oplossing te zijn in plaats van een deel van het 
probleem. Gelet op het samenwerkingsverband binnen dit domein zullen wij op moeten trekken met 
de ons omringende gemeenten, daar waar de raad op afstand dreigt komen te staan met de 
gemeenschappelijke regelingen kan de Sociale Auditcommissie, zoals door ons verwoord in een motie 
de raad in positie houden in dit voor iedereen zo belangrijke termijn. Met onze motie voor de Sociale 
Auditcommissie, we noemen hem “De raad in controle op het Sociale Domein”, hopen wij een steentje 
bij te kunnen dragen. We doen het samen en laten we het vooral sociaal doen. Tijdens de 
Commissievergadering van 9 oktober zijn moties en amendementen met betrekking tot de drie 
decentralisaties, ABWZ, Jeugdzorg en Participatie aangekondigd. In de daaropvolgende 
raadsmededeling van 21 oktober gaat het college positief in op een aantal van die zaken, die tijdens 
de Commissievergadering zijn besproken. Zo ook op de door ons aangekondigde motie met 
betrekking tot het instellen van een Auditcommissie. Van de Sociale Auditcommissie kan uit de 
raadsmededeling worden geconcludeerd dat het wordt omarmd door het college, wethouder 
Polderman dank daarvoor. Wij vinden samen met het college dat een dergelijke Commissie een prima 
voortzetting is van het college, ambtelijke organisatie en ons als raad. Wellicht dat een aantal van de 
openstaande vragen en suggesties als eerste kunnen worden opgepakt in de voorgestelde 
Commissie. De grootte van de Commissie laten we graag over aan een Werkgroep ad hoc, gelet 
echter op de omvangrijkheid van de problematiek en het belang voor de inwoners van onze stad 
verwachten wij een slagvaardige Commissie te krijgen. In de motie, die niet alleen door ons maar ook 
wordt ingediend door GroenLinks, de VVD en D66 staan eigenlijk twee beslispunten. Instellen van een 
Werkgroep die de Sociale Auditcommissie gaat voorbereiden en ten tweede opdracht aan het college 
om verantwoording af te leggen om zo de Commissie en daarmee ook de raad het mogelijk te maken 
haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol waar te kunnen maken. Ik noem 
wat bijzondere zaken in de motie. Bijzondere zaken is in ieder geval het toestaan van 
burgerraadsleden in deze Commissie en twee de samenwerking met de ons omringende gemeenten. 
Ik ga graag over tot het voorlezen van het dictum. De motie “de raad in controle op het Sociaal 
Domein”. Besluit een Werkgroep ad hoc in te stellen bestaande uit zes raadsleden en twee het college 
de opdracht te geven om per kwartaal verantwoording aan de Commissie af te leggen over het 
resultaat van de inbreng van de gemeente Roosendaal in het bestuur van de gemeenschappelijke 
regelingen en de taakuitvoering. B politiek relevante zaken afzonderlijk en in een zo vroeg mogelijk 
stadium aan de raad voor te leggen zodat de wensen en bedenkingen tijdig kunnen worden 
aangegeven. En C in de gemeentelijke Planning- en Controlcyclus te rapporteren of de taakuitvoering 
door de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders blijft, dan wel of er sprake is van 
wijzigingsvoorstellen. Namens de fractie van de Nieuwe Democraten, fractie GroenLinks, fractie D66 
en de fractie van de VVD. 
 
De VOORZITTER: Deze motie heet “De raad in controle op het Sociaal Domein” en krijgt mee als 
nummer motie nummer 6. Gaat u verder met uw termijn. Dat was het? Dan zijn er twee vragenstellers 
en ik begin met de heer Van Poppel van de SP. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, eventjes wat puntjes, twee kleine kanttekeningen 
die ik met u wil doornemen. U pleit in uw motie voor het instellen ook van de burgerraadsleden ook in 
de Commissie en volgens mij voor de verordening voor de burgerraadsleden hebben we gezegd juist 
wel in de gewone reguliere raadscommissies en niet in aparte in deze. Het tweede punt wat ik wil 
aanstippen, twee korte dingen, u draagt het college op om per kwartaal als het haalbaar is 
verantwoording aan de Commissie af te leggen. Maar waarom niet aan de hele raad. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Meneer Van Poppel, het gaat over inderdaad die twee zaken zoals ik u hoor 
noemen. De burgerraadsleden mogen wat ons betreft ook daarin alleen als dat de verordening niet 
toelaat houdt het op, maar we hebben in ons dictum wel opgenomen dat er gekeken moet worden of 
er de mogelijkheid bestaat om burgerraadsleden daarin op te nemen. Twee en dat gaat over de 
opdracht aan het college. Ik ben hem even kwijt. Help even, alstublieft. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, als het mag. 
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De VOORZITTER: Dat mag. 
 
De heer VAN POPPEL: Opdracht aan het college om te rapporteren aan de Commissie van zes leden 
waar als voorstel zeg maar u zei dan de Commissie hoe groot die wordt dat, dat wordt dan nog verder 
bepaald, maar waarom niet aan de hele raad dan. 
 
De heer BEESEMS: Ik denk, meneer Van Poppel, dat die zes leden niet de Commissie gaat vormen 
maar dat is de ad hoc Werkgroep, daarnaast is het zo dat zij de voorbereidingen doen aan, voor onze 
beraadslagingen in de raad en de raad komt dus in positie maar wordt door de Commissie in positie 
gebracht. Met andere woorden de wisselwerking tussen de Commissie en het college moet voldoende 
zijn om ons in stelling te kunnen brengen. 
 
De VOORZITTER: Voordat ik de volgende vragensteller aan het woord laat, er schijnt wat verwarring 
te zijn en uw partijgenoot de heer Schijvenaars meent dat een verkeerde tekst is voorgelezen bij de 
motie. Ik wil voorstellen om dat gewoon even terug te nemen en dan misschien in tweede termijn de 
motie alsnog in te dienen of nu… Het schijnt toch goed te zijn. 
 
De heer BEESEMS: Ik heb een stuk weggelaten, maar dat was alleen maar omdat iedereen het kan 
lezen, denk ik, kortheidshalve. Ik heb gezegd het besluit en daar staat niet alles een Werkgroep ad 
hoc in te stellen bestaande uit zes raadsleden. Ik wil hem aanvullen als dat makkelijk wordt. Deze 
Werkgroep ad hoc opdracht te geven om de eerste cyclus van 2015 een verordening voor te bereiden 
waarin de raad wordt voorgesteld om: Een Commissie onder de naam Sociale Auditcommissie in te 
stellen. In deze Commissie het mogelijk te maken om ook burgerraadsleden namens een fractie als lid 
in de Commissie te benoemen. B in ieder geval de volgende taken van de bevoegdheden aan de 
Commissie te geven. De Commissie bereidt een advies aan de gemeenteraad voor over de 
vergaderstukken die binnen dit domein in een samenwerkingsverband dan wel op grond van separate 
voorstellen en mededelingen van het college aangeboden worden. En C de Commissie krijgt de 
opdracht om de processen zo in te richten dat besluitvorming over de behandeling van 
bovengenoemde stukken op een goede wijze binnen de raad kunnen plaatsvinden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag van de heer Yap van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel.  Allereerst over het eerste stukje die werkgroep en 
vervolgens de Sociale Audit Commissie. PvdA is niet zo’n voorstander van het optuigen van 
werkgroepen en Commissies, we hebben er inmiddels al flink wat in onze gemeenteraad. Kan de 
punten die u in uw motie noemt, die kunnen wat ons betreft toch ook gewoon in de normale 
Auditcommissie worden opgepakt omdat die ook zaken raken bijvoorbeeld over het onderwerp Sociaal 
Domein.  
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Ik denk dat de bestaande Commissie, de Financiële Auditcommissie bedoelt 
daarover gaat met name over de financiën. En ik denk dat er in deze problematiek in dit dossier meer 
gaat over financiën het gaat ook over Roosendaal de stad van de menselijke maat. En van 
boekhouden alleen worden we niet rijker.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Maar, voorzitter, kunt u dan nog verduidelijken wat die Commissie dan exact gaat doen 
dat we nu vanavond een aantal beleidsplannen vaststellen en we krijger ieder jaar gewoon onze 
informatie vanuit het college hoe dat loopt en ook vanuit de partners uit het veld uiteraard. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Dat kan ik, denk ik, waar het over gaat is van er moet een meetbaarheid van 
beleid toestelling en een nulmeting komen. Prestatie-indicatoren voor het volgen van een financiële en 
daar zit de link met de Auditcommissie zoals die nu bestaat en de maatschappelijke effecten en dat is 
wat er bij voor, in deze Commissie zien. 
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De VOORZITTER: De heer Yap nog een vraag? 
 
De heer YAP: Voorzitter, nog een laatste vraag over het tweede stukje van de motie. Lijkt ons 
overbodig, want dat moet een college toch gewoon doen als er iets relevants te melden is dan wordt 
de gemeenteraad toch gewoon geïnformeerd? 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: U heeft beslist gelijk alleen we willen het wat explicieter zetten naar aanleiding 
van het complexe dossier in dit verhaal. In het dictum staat ook gemeentelijke Planning- en 
Controlcyclus te rapporteren en daaruit. 
 
De heer YAP: Oké, dat begrijp ik maar dat hoeven we nogmaals toch niet in een motie op te nemen. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Wij vinden het van belang op het wel op te nemen, meneer Yap. En we willen 
daarover gewoon heel duidelijk zijn dat, dat soort zaken de politiek relevante zaken ook naar voren 
krijgen al in een vroegtijdig stadium. 
 
De VOORZITTER: De motie is zoals die is en de stemming zal uitwijzen in hoeverre hij daar bijval 
krijgt. De heer Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het gevoel dat er bij een aantal collega’s 
wat verwarring is hier vandaag. Zoals ik de motie begrijp is dit gewoon een noodzakelijke stap om via 
een raadsbesluit een aantal mensen, de Werkgroep aan het werk te zetten om een Commissie in te 
gaan stellen en daarvoor een systeem op te zetten. Dus driekwart van de vragen die ik zojuist hoorde 
moeten toch en ik kijk even naar meneer Beesems, die moeten toch beantwoord gaan worden door 
die werkgroep die met een doorvocht plan gaan komen en dan gaan we het debat voeren wat eigenlijk 
nu zo’n beetje gevoerd werd. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Niet anders dan eens. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Nog een vraag van meneer Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, nog even korte vraag, voorzitter, ik weet niet of het bekend is maar 
vandaag hebben wij in ieder geval een initiatief gelanceerd om breder dan alleen het sociale domein 
met regionale of met collega raadsleden zeg maar op te treden. Wie wil een platform oprichten voor 
de drie D’s met raadsleden ook van andere gemeenten. Vindt u niet dat we het beter integraal kunnen 
bekijken, want ja ook de veiligheidsregio en allerlei andere zaken die, die regelen wij ook samen met 
andere gemeenten. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Als daarmee antwoord gegeven wordt aan een samenwerking binnen de 
regelgeving zijn we het daar roerend mee eens. Maar voorlopig moeten we de samenwerking zoeken 
en dat is wat deze motie probeert te onderschrijven.  
 
De VOORZITTER: Oké. Prima dan gaan wij verder met de volgende eerste termijn en dat is 
GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Als we vanavond deze enorme pak beleidsstukken en 
verordeningen vast kunnen stellen dat zit ons kaderstellend werk er eigenlijk op. En high trust is wat 
GroenLinks steeds als leidend motto heeft gehad en nog steeds heeft in die dossier van de eeuw. 
GroenLinks geeft vertrouwen aan de organisaties in Roosendaal en de regio en de andere gemeentes 
in de regio en de ambtelijke organisatie. Dat iedereen zijn uiterste best doet om de decentralisaties tot 
een goed einde te brengen. Tot zover het kaderstellen en het vertrouwen geven. Maar we moeten ook 
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controleren, anders zou GroenLinks en deze raad naïef zijn en dat zijn we niet. En op dat punt hebben 
we als raad nog een, toch wel een heleboel te ontwikkelen. Want als je ervan uit gaat dat zoals ergens 
in de stukken staat de gemeentes die er het meest klaar voor zijn de gemeentes zijn die hebben 
geaccepteerd dat ze de echte lessen pas na 1 januari in de praktijk kunnen brengen, kunnen leren 
dan betekent dat dat je een goede verhouding moet vinden in de driehoek college, ambtelijke 
organisatie en de raad. Maar ook een verhouding vice versa naar onze inwoners en onze 
organisaties. Wat GroenLinks betreft groeien we van een beheerrelatie naar een ontwikkelrelatie, want 
dat is wat de nieuwe tijd van ons vraagt. Als tweede punt zou ik willen zeggen je moet ook weten wat 
er speelt en in de Commissie heb ik ook al  Kim Putters geciteerd en ik wilde dat nog één keer doen 
omdat ik dat zo’n belangrijk citaat vind. “Het is van belang dat in een democratie spiegels worden 
voorgehouden, meningen worden doorgeprikt en geschetst wordt hoe het echt met de burgers gaat. 
Zo voorkomen we blind achter oplossingen aanlopen, aannames en tunnelvisies”. In de Commissie 
heeft GroenLinks al benoemd wat zij graag zou willen volgen, hoeveel maatwerkvoorzieningen, 
hoeveel algemene voorzieningen,  hoeveel bezwaren zijn er, hoeveel mensen gaan er naar de 
vertrouwenspersoon, welke signalen komen we tegen, hoe lopen de keukentafelgesprekken, hoe 
lopen ze bij aflopende indicaties en hoe lopen ze bij nieuwe aanvragers en hoe volg je eigenlijk een 
cultuuromslag, want dat is natuurlijk ook wat we moeten gaan bekijken. Ook heeft GroenLinks al een 
aantal risico’s benoemd die een prestatie-indicator verdienen en ik a die risico’s niet nog een keer 
noemen, die heb ik in de Commissie al besproken. GroenLinks steunt en heeft dus mede ingediend 
de motie van de Nieuwe Democraten voor een werkgroep voor de sociale audit. En inderdaad is er 
wat weerstand hier en daar bij het woord werkgroep, weer een werkgroep maar we hebben wel 
gekkere werkgroepen gehad en dit is wel echt het dossier van de eeuw. Dus om het nu niet te doen 
zou GroenLinks wel, ja zonde vinden. GroenLinks hoopt dan ook dat die motie veel breder wordt 
aangenomen dan nu de ondertekenaars alleen. En hoe het er allemaal precies uit komt te zien dat is 
eigenlijk van latere zorg en we zijn er immers bijna allemaal bij… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad u heeft een vraag van de heer Van Gestel van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ik laat graag de woorden van GroenLinks op me inwerken en er zijn raardere 
werkgroepen. Noem er eens één of twee, ja. Ja, ik daag u uit. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, die had ik nou eigenlijk wel kunnen verwachten natuurlijk. Nou, de 
Werkgroep Binnenstad vind ik op zich vreemder dan de Werkgroep Sociale Domein als je die twee 
dingen naast elkaar zet, denk ik, als je daar zeg maar een goede Commissie hebt ja dan is naar 
GroenLinks idee een Commissie voor het Sociale Domein eigenlijk heel erg opportuun, zeg maar. 
Omdat nou gelijk een gekke Werkgroep te noemen gaat misschien wat ver, want ook die is heel 
belangrijk. Misschien moeten we inderdaad een keer kijken welke gekke werkgroepen er dan nog zijn, 
maar goed. Over die informatiemomenten die aan de raad zijn toegezegd over de voortgang van het 
transitie, van de transities tijdens de presentatie die wij kregen over dit hele pak papier daar zou 
bijvoorbeeld deze Werkgroep ook een hele goede voorbereidende rol in kunnen hebben van wat 
willen we weten als raad want het is natuurlijk, het is goed om van te voren aan te zeggen aan het 
college van wat willen we horen want anders blijf je toch afhankelijk van wat er wordt aangeleverd en 
juist die actieve rol zal GroenLinks heel erg in die Werkgroep ja willen zien. GroenLinks heeft ook een 
eigen amendement en dat dienen we samen in met de VVD, het gaat om de hardheidsclausule. Veel 
gemeenten hebben deze wel opgenomen in hun verordening en het geeft en het college en de 
aanvrager eigenlijk een laatste vluchtluik om in hele individuele en schrijnende gevallen een 
maatwerkoplossing toch toe te kennen als die uit de keukentafelgesprekken eigenlijk niet naar voren 
komt. 
 
De VOORZITTER: Wilt u uw vraag, u heeft een vraag van mevrouw Van den Nieuwenhof. Wilt u een 
vraag voor het indienen van het amendement of na het indienen stellen? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Voor, voor. 
 
De VOORZITTER: Dan bij deze. Ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Mevrouw Koenraad u stuurde dit amendement op de valreep 
rond en ik wil nu op de valreep mededelen dat het CDA dit graag mee wil indienen. We vinden het 
goed bedacht. 
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Mevrouw KOENRAAD: Nou, dank u wel mevrouw Van den Nieuwenhof. Alleen moet ik tot mijn 
schande bekennen, dat de tekst ook nog een beetje veranderd is, dus de tekst is anders dan degene 
die u vanmiddag kreeg. Maar die u nu in handen heeft dat is degene die wij ook gaan indienen. En die 
u dan ook mede indient. Nou, dat is prima. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Als u hem voor kunt lezen dan weten we zeker dat we het over de juiste hebben. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, even kijken. Ja. ik had nog een stukje tekst, maar misschien is dat niet zo 
heel relevant. Het besluit uit het amendement is dat na artikel 21, dus in de oude, bestaande 
verordening betrekken van ingezetenen bij het beleid dat we daarna invoegen artikel 22 de 
hardheidsclausule. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van 
de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van 
overwegende aard leidt. En onbillijkheden zijn eigenlijk dus, ja schrijnende gevallen waarbij eigenlijk 
het beleid iets bewerkstelligt wat nooit bedoeld kan zijn. En tot slot het is wel echt handig om voor een 
wethouder om zoiets te hebben en daar eindigen we eigenlijk toch ook weer met vertrouwen. En het 
vertrouwen dat de wethouder deze clausule naar goed inzicht zal toepassen.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement heet “Hardheidsclausule in WMO-verordening” en krijgt mee als 
nummer amendement 6 en maakt deel uit van de beraadslagingen. En dat was de eerste termijn van 
GroenLinks. Dan resteert nog één laatste termijn en die is van de VVD, de heer Matthijssen. Ga uw 
gang. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Dank u wel, voorzitter. Het doel heiligt de middelen en die doelen die zijn 
beschreven in de beleidsnota’s. De VVD zal vanavond alleen wijzigingen steunen die de 
cliëntveiligheid bevorderen en die de handelingsvrijheid van het college niet beperken. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Matthijssen voor een bijzonder korte eerste termijn. Dat, zoals 
ik al zei was de laatste eerste termijn. Dan… Momentje. Oké, dan gaan wij nu over naar de eerste 
termijn van de twee portefeuillehouders. Ik laat het aan de heren zelf over wie als eerste het woord 
neemt. Er zijn niet heel erg veel vragen gesteld, dus ja ik wil toch vragen om zich te beperken tot de 
vragen die gesteld zijn en niet te ver uit te wijden, zodat we…. Dank u wel. De heer Polderman en er 
is ook een brief zeer recent en die wilt u misschien ook toelichten, waarin een ander advies staat dat 
heb ik net aangereikt gekregen door de griffie. Het onderwerp daarvan is het Werkplein en u zou 
daar… 
 
De heer VERBRAAK: Nee, die neem ik mee. 
 
De VOORZITTER: Dan neemt de heer Verbraak die mee.  
 
De heer POLDERMAN: Het Werkplein is collega Verbraak, ik schrok al. Ja, voorzitter, dank u wel. Het 
is natuurlijk inderdaad, mevrouw Koenraad zei dat het dossier van de eeuw, nou ja dat dat is 
misschien overdreven maar het is in ieder geval wel fors wat wij voor onze kiezen krijgen. En we 
hebben, denk ik, in de Commissiebehandeling het nodige daarover gewisseld. En ik moet constateren 
dat er weinig vragen concreet zijn gesteld behalve die dan aanleiding gaven voor de amendementen 
en de moties. En het lijkt mij dus ook het handigste dat ik die maar probeer af te werken, voorzitter, 
want de inhoudelijke discussie hebben wij, denk ik, in de Commissie voldoende gevoerd naar mijn 
idee. Ik hoop dat ik de nummering allemaal heb bij kunnen houden, want het ging af en toe wel even 
vlug. Dus ik hoop dat mijn nummering klopt met de uwe. Voorzitter, ik begin met de amendementen. 
En het eerste amendement dat wij hebben gekregen dat ging over, met een vrij lang beslispunt dat 
gaat over artikel 8 van de Partij van de Arbeid. Maar is dat, is dat inderdaad het eerste amendement?  
 
Mevrouw VAN STRAATEN: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dat is inderdaad het eerste amendement. Ja, u heeft het juist. 
 
De heer POLDERMAN: Oké, ja, ja, ja. Dan ga ik effe kijken wat ik daarover zou willen vertellen, want 
het is en vrij specialistische tekst, voorzitter, ik moet effe kijken hoor, want… Artikel 8.2 stelt de Partij 
van de Arbeid voor om een artikel toe te voegen. Wij zouden willen zeggen van dit is toch eigenlijk iets 
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wat we naar ons idee niet zouden moeten, niet zouden moeten willen. Het is eigenlijk een 
amendement wat, even kijken hoe ik dat nou eens het beste kan vertellen, voorzitter, want ik moet u 
eerlijk zeggen dat het mij niet helemaal… Ik laat dit even liggen, dit is eventjes, ik kom hier zo op 
terug. 
 
De VOORZITTER: Een vraag van mevrouw Derks voor de heer Polderman. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter. Ik, wat ik zou had begrepen is toch dat alleen antwoord 
gegeven wordt op de vragen die er gesteld zijn en niet specifiek ingegaan gaat worden op de 
amendementen of wel? 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, als u geen behoefte heeft aan, aan wat was uw vraag bij dit amendement 
dan? Misschien helpt u mij daarbij, dan… 
 
Mevrouw DERKS: Ik had bij artikel 8 volgens mij geen vraag gesteld. Ik heb, ik had een vraag met 
betrekking tot de motie, die we uiteindelijk niet hebben ingediend maar dat dan misschien nog wat 
verheldering kan krijgen met betrekking tot het overgangsrecht. En er was met betrekking tot het 
amendement en dat was even denken, wat was het ook alweer… 
 
De heer POLDERMAN: Ja, ja. 
 
Mevrouw DERKS: Mantelzorg en het kader, de beleids…de kaders, de wettelijke kaders die er gesteld 
zijn of die niet zijn gewijzigd of ze zo juist in de beleidsnota geformuleerd zijn. Dat zijn eigenlijk de 
twee vragen die wij als PvdA gesteld hebben en voor de rest hebben wij amendementen ingediend.  
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, als u geen prijs stelt op de inhoudelijke beoordeling van de 
amendementen dan moet ik alleen maar zeggen wij adviseren om dit amendement te ontraden. Het is 
natuurlijk ook best wil ingewikkeld, mevrouw Derks. Ik moet u zeggen van amendementen die hebben 
wij zorgvuldig voorbereid, dat we daar gewoon op die manier met elkaar over praten zoals het eerlijk 
is. Ik heb hier met de verschillende college over onderhandeld en die amendementen zijn door 
juridische, juridische specialisten ook in elkaar getimmerd. Dus ik vind het nogal risicovol om zonder 
dat ik voldoende, eigenlijk voldoende ambtelijke ondersteuning krijg over hoe ik met deze 
amendementen moet omgaan om daar eigenlijk gewoon inhoudelijk nu effetjes te zien. Dan, dan, 
daarmee lopen wij volgens mij een te groot risico. Dus eigenlijk moet ik u zeggen ik ontraad uw 
amendementen, omdat dat gewoon onzorgvuldig is. Een verordening is juridische wetgeving en dan 
moet je gewoon zorgvuldig mee omgaan, dus als u zegt van nou ik zie af daar zijn geen vragen over 
gesteld en ik vraag alleen een oordeel over de dingen dan sluit ik eigenlijk aan bij de inbreng van de 
VVD-fractie. Ik zie een interruptie. Wij moeten die amendementen helaas ontraden. 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman kan ik u de hand reiken misschien door een korte schorsing. 
 
De heer POLDERMAN: Voorzitter, ik vind dat een uitstekend ordevoorstel. 
 
De VOORZITTER: Bij deze, wij schorsen voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER: Zoals u gemerkt heeft zijn de vijf minuten iets langer geworden, de 
portefeuillehouder heeft aangegeven dat hij nog drie à vier minuten nodig heeft en dan gaan we 
verder. 
 
De VOORZITTER: Ik zie dat de wethouder weer terug is dus, als u allen uw plaats weer kunt innemen 
dan kunnen we de raadsvergadering hervatten, dank u wel. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
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De VOORZITTER: Oké, als we allemaal weer zitten dan hef ik bij deze de schorsing op en dan geef ik 
het woord aan de heer Polderman om de vragen te beantwoorden die aan hem gesteld zijn en kort in 
te gaan op amendementen of moties indien wenselijk. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Het is toch even goed om die schorsing te doen, 
want nogmaals wat ik voor de schorsing zei een verordening dat is wel een stukje wetgeving en daar 
kan je niet secuur genoeg mee omgaan. Dus ik was net mooi ondersteund door de ambtelijke dienst 
en daarvoor hartelijk dank, want het is toch wel heel goed om daar zorgvuldig naar te kijken als je iets 
besluit. En ik kan ook nou met een gerust hart antwoorden op wat wij als college gesteund door de 
ambtelijke mensen daarvan gaan vinden en nu gaan adviseren om daar tot besluitvorming te komen. 
Er is volgens mij één vraag gesteld die eigenlijk niet geleid heeft tot een motie en als ik me daar in 
vergis dan hoor ik dat graag in tweede termijn welke vraag ik eventueel nog had moeten 
beantwoorden. Maar de vraag is gesteld naar hoe zit dat nou met die 75 miljoen, door mevrouw De 
Beer. Ja landelijk, dus het is natuurlijk een heel pakje minder wat wij hier lokaal krijgen. U moet goed 
beseffen het is een toereiking van de Staatssecretaris om in ieder geval die zachte landing mogelijk te 
maken, maar ook om een stukje werkgelegenheid te behouden. We hebben daar een plan voor 
ingediend samen met TWB, zijn we volop mee bezig. Dus wat dat betreft is het op tijd ingediend. Het 
wordt nu fijn gesteld er is overleg over. Dus wat dat betreft doen we daaraan mee aan dat project en is 
het met name bedoeld om, zeg maar, extra bovenop wat de reguliere Wmo niet meer krijgt vanwege 
alle indicatie toch nog een aantal diensten mogelijk te maken. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze 
regeling en wij doen daar dus aan mee. Goed. 
 
De VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van Gestel van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, want dat was ook dezelfde vraag die wij hadden gesteld. 
Volgens het Ministerie heeft u op 3 oktober nog niets ingediend, op 15 oktober dus wel hoor ik u nu 
zeggen. Dank. Er staat ook op de site, dat dus allang ingediend moet zijn het plan wat u wilt gaan 
doen met dat geld specifiek, want vanwege de hoeveelheid aanvragen heb ik gelezen op de website 
waren de voorwaarden wat scherper weggezet dus moest er nog een aanvulling komen. Klopt dat? En 
wanneer is nou precies die deadline, want volgens mij is die al verstreken.  
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, ik weet niet wat uw contacten met het Ministerie zijn, maar voor zover wij 
weten zijn we voorlopig daar in lijn en doen wij gewoon mee met het programma zoals het daar is. Als 
u daar andere en betere informatie hebt over de mensen van het Ministerie dan horen wij dat graag, 
want we worden natuurlijk graag gewaarschuwd als we iets zouden missen, maar alle informatie die ik 
heb en die ook van TWB weer terugkrijg daar leid ik uit af dat wij gewoon meedoen in die range en 
daar vrij concreet ook al mee bezig zijn.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de aanleiding van de vragen zijn het stukje in het VNG-magazine 
van afgelopen weekend, dit staat ook gepubliceerd op het Ministerie van Volksgezondheid. Dus 
wellicht is het slim om daar nog eens op een later moment op terug te komen, als u daar kennis van 
heeft kunnen nemen. En dan eventueel terug te koppelen wat nu de uiterlijke datum is dat wij als 
Roosendaal nog aanvullingen moeten inleveren, want vanaf die datum kunnen we van u horen wat 
concreet de plannen zijn natuurlijk en daar zijn we erg benieuwd naar. 
 
De VOORZITTER: Op een later moment er op terugkomen lijkt me een uitstekend plan. 
 
De heer POLDERMAN: Zodra die, zodra die maatregelen concreter zijn komen we daar uiteraard bij u 
terug dat spreekt eigenlijk vanzelf. 
 
De heer VAN GESTEL: Staat het mij toe dan om morgen dan alsnog maar vragen te gaan stellen, 
want er komt niet echt antwoord, dan hebben we dat in ieder geval ingedekt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel het is uw democratisch recht om vragen te stellen. 
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De heer VAN GESTEL: Want, ja, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ik zou u niet willen tegenhouden. 
 
De heer VAN GESTEL: Anders ontstaat er allemaal verwarring, natuurlijk. 
 
De heer POLDERMAN: Als u vragen stelt, dan zullen wij voor het antwoord zorgen, zo werkt het. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik had in mijn eerste termijn nog aan de wethouder gevraagd of hij 
nog bevestiging kon geven of het geregeld was in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen of 
dat zo in een financieel besluit op te nemen in een contract of dat nu zo verder goed geregeld was. 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, heel terecht dat u die vraag stelt, wij zijn daar zeker mee bezig. Er is ook 
gewoon, nou komt er binnenkort nog weer een brief van Minister Plasterk dat hij dingen nog wil 
aanscherpen, dus het is volop in beweging die discussie en ik ben daar blij mee. Want het is, denk ik, 
gewoon een goed punt dat we ervoor zorgen dat het geld wat voor de zorg is ook voor de zorg 
bestemd wordt, nou dat is precies wat eigenlijk de intentie is van dit dingen. Wij gaan dit niet in een 
verordening regelen omdat je zoiets in een verordening beter niet kunt regelen, maar gewoon in die 
nadere afspraken. Het is een onderwerp van, van aandacht ook in de contracten die we met alle 
zorgverzekeraars sluiten dus daar zullen we zeker met elkaar over te komen te praten en het is 
absoluut een goed punt om steeds alert te blijven. En natuurlijk is dat overgangsrecht, Minister 
Plasterk die worstelt daar ook mee, van hoe die dat dan moet hanteren, dus het is goed dat 
maatschappelijk die discussie wordt gevoerd. En in Roosendaal doen we daar zeker volop aan mee. 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman vervolgt u uw termijn. Ja. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, goed dan voorzitter, hebben wij besloten om naar de amendementen te 
gaan en wel volgens de volgorde zoals ze ons zijn aangereikt, want daardoor is die nummering steeds 
zo onhandig, dus ik hoop dat het, wij gaan dus volgens… netjes zoals ze ons zijn aangereikt is 
leidend. En ik hoop dat u dan de juiste nummers erbij kunt verzinnen. Dus ik begin het eerste 
amendement wat hiervoor ligt is amendement ingediend door GroenLinks en de VVD wat gaat over de 
hardheidsclausule van de Wmo-verordening. Op zich is de intentie daarvan buitengewoon goed, 
voorzitter, maar wij zeggen van eigenlijk is dat ook een goede zaak om dat in een, deze verordening 
te regelen. Het is namelijk al wetgeving, dus u hoeft zich wat dat betreft geen zorgen te maken dat die 
hardheidsclausules gewoon er is. Dat staat in de algemene wet, maatregelen algemene bestuurswet 
is dat eigenlijk geen punt meer om nou nog te doen. Wij willen dit amendement feitelijk ontraden, 
omdat het overbodig is. Als u het desalniettemin toch aan wilt nemen, ja we zouden ermee kunnen 
leven maar u voegt iets toe wat eigenlijk geen nut heeft. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad heeft een vraag aan u meneer Polderman. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, ik wilde vragen, voorzitter, in de wet staat het wel beschreven maar een 
verordening is toch, zeg maar, de lokale werkelijkheid en dat is ook wat mensen het meest tot zich 
gaan nemen straks. En is het dan gewoon niet handig om het er wel in te zetten? Anders moeten 
mensen een wettekst van de Wmo gaan lezen, dat gaan ze waarschijnlijk niet doen. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, ik weet niet of u denkt dat ze de wettekst van deze verordening gaan 
lezen maar het is precies zoals u zegt, de verordening… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Die kans die acht ik aanzienlijk groter. 
 
De heer POLDERMAN: Deze verordening past gewoon in de normale wetgeving dat is ook de reden 
waarom wij effe moesten schorsen om te kijken wat wij hier aan allerlei wijzigingen doen of dat wel 
verantwoord is. Het is precies zoals u zegt, de verordening is gewoon een lokale invulling van de wet 
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en de nadere precisering en in die zin moet je dus als je gaat preciseren niet iets daaraan toevoegen 
wat eigenlijk al in de normale wetgeving staat. Vandaar dat wij zeggen het is een overbodig, een 
overbodige toevoeging. Wij ontraden het maar mocht u als raad besluiten om het toch te gaan doen 
dan heb ik daar op zich geen probleem mee. Alleen ja je moet iets niet ingewikkelder maken dan al is. 
Dan het tweede amendement dat gaat over artikel 11. Voorzitter, in strikt juridische zin hebben we ook 
geconstateerd dat hier eigenlijk niets wordt toegevoegd. De strekking is namelijk ook een onderdeel 
van de wet en eigenlijk moeten we dat op grond daarvan ontraden omdat je ja eigenlijk toch het risico 
loopt met dit soort toevoegingen dat je eigenlijk uit de pas gaat lopen, dus wij moeten dat ook helaas 
ontraden. Dan bij ons nummer 3 dus in de lijst zoals hij is aangereikt, dat is een amendement 
ingediend door de Partij van de Arbeid, dat gaat over dat medewerkers van de zorg een fatsoenlijk 
loon moeten verdienen. Ik vond dat een buitengewoon sympathiek amendement, wat we zeker wat 
dat betreft natuurlijk ik, kunnen ondersteunen maar het is redelijk vaag moet ik u zeggen want wat is 
een fatsoenlijk loon. En omdat dus ook in een verordening op te nemen dat is eigenlijk toch het paard 
achter de wagen stellen, beter is het zoals wij nu doen om het punt van aandacht te laten zijn in de 
contracten die wij voeren, dat er dan niet alleen een fatsoenlijk loon wordt gevraagd maar dat er 
gezegd wordt de instellingen die moeten zich gewoon houden aan de geldende cao’s, dan weet je 
waar je het over hebt. Dus wat dat betreft lijkt me dat op die manier in te vullen beter dan dit nou in 
een verordening op te nemen. En wij willen wat dat betreft daarom ontraden. Dan kom ik… 
 
DE VOORZITTER: U heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Zegt de wethouder nou dat het beter zou zijn 
als de raad dat in het document aan de wethouder voorlegt of zegt u dat u dat gaat doen? 
 
DE VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Dat laatste, sterker nog dat we het aan het doen zijn, want het is een punt van 
aandacht wat wij opnemen in onze contractering. 
 
DE VOORZITTER: Gaat u verder. 
 
De heer POLDERMAN: Dan amendement 4 dat gaat over artikel 16 van de verordening ook ingediend 
door de Partij van de Arbeid. En daarin wordt gevraagd om gedurende het hele jaar de gemeente de 
mantelzorgers waar nodig ondersteunen of waar nodig tijdelijk ontzorgen. Nou, voorzitter, op zich ik 
deel absoluut de zorg van de Partij van de Arbeid-fractie, maar ook andere fracties hebben daarop 
gewezen op de zorg die wij moeten hebben en het oog voor de enorme zwaarte die die mantelzorgers 
hebben. Dat is absoluut iets wat wij geen verschil van mening over hebben, dat is iets wat wij zeker 
moeten doen, want die mantelzorger die wordt ontzettend belast. Ik zal de laatste zijn om hier dat te 
ontkennen, dus aandacht daarvoor is gewoon iets waar wij heel veel sympathie voor hebben. De 
vraag is vervolgens weer moet je dat dan in een amendement opnemen. En ja die toevoeging heeft 
voor de rest echt geen betrekking op de jaarlijkse waardering. Kijk die is er, dat staat ook in de regels 
en het maakt verder onderdeel uit van de maatwerkvoorziening mantelzorg mogelijk maken, dat is 
precies één van de dingen wij gaan doen. Mantelzorg mogelijk maken, dat betekent dus niet 
mantelzorg gaan overvragen dan zou je het verkeerd invullen. Dus ook dat leidt ertoe dat we daar u 
adviseren om dit amendement niet aan te nemen. Dan kom ik op een amendement eveneens door de 
Partij van de Arbeid ingediend dat in uw nummering 1 was, maar het is in dit geval voor mij het 
volgende op het blad zijnde. Het gaat over artikel 8 en dit 2.2 om daar een aantal dingen aan toe te 
voegen. Ja, voorzitter, dat gaat over specifieke maatregelen die er worden in dit stukje van de Partij 
van de Arbeid genoemd en het is eigenlijk toch niet de bedoeling met name die specifieke 
maatregelen voor die voorzieningen gewoon zo specifiek te benoemen. Eigenlijk wil je er namelijk van 
uit gaan dat de hele verordening is gericht op maatwerk, dus als je daar nou één specifiek punt 
uithaalt dan ga je wat dat betreft het paard achter de wagen spannen. Dus om dit zo specifiek te 
benoemen is eigenlijk iets wat wij zeggen van dat zou je niet moeten willen, want nogmaals die hele 
verordening die is gericht op maatwerk. Dan kom ik op het amendement eveneens ingediend door de 
Partij van de Arbeid om een lid 3.b te schrappen in het artikel 8 en daar geldt eigenlijk dezelfde 
redenering voor. Wij hebben deze verordening opgesteld in samenspraak met de deskundigen uit de 
VNG, dit is de feitelijk voor een groot deel de modelverordening van de VNG. Daar is goed naar 
gekeken. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat daar overbodige dingen in staan en ook dit lid 
is er wel degelijk goed doordacht ingezet, dus eigenlijk zouden wij moeten zeggen van ja, wie zijn wij 
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hier in Roosendaal om te zeggen van ja die VNG heeft dat toch wel verkeerde dingen en teveel 
dingen opgeschreven zelfs. Het advies van ons en ik volg hierin ook het advies van de VNG, is om dit 
te ontraden. Dan kom ik op het amendement over de tegenprestatie van de mantelzorger. De 
discussie over de tegenprestatie die gaan wij nog met elkaar voren, dus in die zin zou ik zeggen is het 
verstandig om hier al in deze zin op vooruit te lopen, maar u stelt voor om de mantelzorgers in ieder 
geval te noemen als iets wat de tegenprestatie in ieder geval wel zou kunnen dienen om daar van die 
tegenprestatie geen gebruik te hoeven maken en anders te zeggen van mag. Wij hebben op zich daar 
geen problemen mee alleen wij zeggen van ja die discussie die komt. Verder door …. Ik zie mevrouw 
De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, voorzitter, klopt het dat deze, dit amendement niet ingediend is? 
 
De VOORZITTER: Dezelfde conclusie trekken de griffier en ik op dit moment dat deze in de 
vernummering niet is meegenomen. Het was een beetje verwarrend bij het indienen van de zeer veel 
amendementen. Ik stel voor dat dit amendement nummertje 7 krijgt, want hij heeft op dit moment in 
mijn stapeltje geen nummer. 
 
De heer POLDERMAN: Nee, hij is dus niet ingediend, voorzitter, dus ik denk ook dat het goed is wat 
mijn aanvankelijke advies was, laten we de discussie voeren als we de discussie over tegenprestatie 
gaan voeren, laten we dan dat meenemen en ik vond het eigenlijk en achteraf verstandig van de Partij 
van de Arbeid dat ze hem niet ingediend hebben maar we hebben hier het logica van het nietje, zeg 
maar, we kunnen wel met elkaar... 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
 
De heer POLDERMAN: Nog tegenkwam…. 
 
De VOORZITTER: U heeft mijn verwarring volledig weggenomen, hij bestaat dus gewoon niet dus. 
 
De heer POLDERMAN: Ja.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer POLDERMAN: Hij is niet ingediend en u krijgt er ook geen reactie op. Dit mag worden 
geschrapt uit de handelingen. Voorzitter, dan kom ik bij een amendement wat eveneens door de Partij 
van de Arbeid is ingediend en wat gaat over beslispunt 3, over de jeugdverordening en om daar een 
aantal dingen aan toe te voegen als het gaat over artikel 2, het eerste lid een aantal dingen aan toe te 
voegen, zoals specificeren begeleiding, behandeling buitenshuis, structureel specifiek bepaalde 
momenten waarnaast persoonlijke verzorging en verpleging een behandeling in groepsverband en 
begeleiding wordt geboden waar intensieve verzorging geborgd is, om dat toe te voegen. De crux is 
juist dat in het volgend artikel, of het volgend lid van artikel 2, daar hebben wij juist beoogd te regelen 
dat een aantal nieuwe vormen kunnen worden meegenomen, maar dus eigenlijk is hetgeen wat u hier 
voorstelt is geregeld in het 2

e
 lid van het artikel en vandaar dat wij tot de conclusie komen dat dit 

puntje, dit, deze bullit toe te voegen aan artikel 2 lid 1 dat dat overbodig is. En ik zie dat mevrouw 
Derks daarover… 
 
De VOORZITTER: Ik zie een vraag opkomen van mevrouw Derks. Mevrouw Derks. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel, voorzitter, het gaat ook voornamelijk om het woord dat daarboven 
staat. En er stond eerst, of daar staat “namelijk” en wij pleiten ervoor om daar “zoals” van te maken 
omdat het rijtje niet volledig is en juist ook onder de artikelen die daaronder staan is dit een rijtje wat 
die toegevoegde behoefte zoals het nu staat met namelijk, dan lijkt het alsof het het volledige rijtje is. 
Dus misschien dat u daar anders nog even op in kunt gaan op het woord “namelijk” wijzigen in “zoals”. 
 
De VOORZITTER: Meneer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dan, dan op zich dan doe je dus eigenlijk wat je in het tweede 
lid wilt doen, dus namelijk niet uitputtend alles opnoemen maar in het 2

e
 lid mogelijk maken dat je 

dingen eraan toevoegt dus in die zin is dat feitelijk een overbodigheid. Als u zegt, als u akkoord gaat 
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met dat 2
e
 lid van artikel 1 blijft staan dan is dit eigenlijk overbodig, want daar is dit, dat in geregeld. 

Dus het advies is van ons, is om dit ook toch te ontraden. Voorzitter, dan kom ik aan de moties en dat 
is dan toch weer andere koek dan de amendementen, want dat zijn uitspraken van de raad dus daar 
zit meer beleidsvrijheid in. 
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, voorzitter. Mag ik een korte vraag? 
 
De VOORZITTER: De heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Daarnet met de amendementen is ook nog een amendement behandeld wat 
ook nog geen nummer had gekregen, mag ik voorstellen dat bij de moties even duidelijk het nummer 
gezet wordt en de titel zodat we goed weten waar we het over hebben. 
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me een strak plan, meneer Goossens.  
 
De heer POLDERMAN: Dat is goed, dan gaan we naar hier de eerste motie en die heeft het 
gemeentelijk Platform zorg tot titel. Hij is ingediend door het CDA. Ja, weet u waar we het over 
hebben? Voorzitter, de intentie van deze motie is gewoon heel goed. Het college verzoeken tot een 
Platform zorg in het eerste kwartaal 2015, kenbaar maken aan de inwoners. De bedoeling van de 
indieners is om ervoor te zorgen dat er de vinger aan de pols wordt gehouden. Ik deel dat absoluut die 
intentie is zeer hard nodig, want er zijn inderdaad heel veel vragen er zijn heel veel zorgen nog. Er is 
heel veel onduidelijk. Dus uw zorg van kunnen we de bewoners voldoende monitoren van wat er 
gebeurt die delen wij volledig. Alleen de vraag is of je dat dus in deze motie met een Platform moet 
doen. Wij denken namelijk van niet, want de bedoeling van dit Platform is eigenlijk wat wij ook aan het 
doen zijn in de op te richten Participatieraad. Daar zijn we mee bezig om die vorm te geven en 
daaronder hangen vormen van Cliëntenraad, dus dat is eigenlijk iets wat we doen. En als je dus 
opnieuw nog weer een Platform maakt dan denken wij dat je het eerder ingewikkelder maakt. En uw 
intentie dat de bewoners weten bij wie ze moeten zijn en dat er een onafhankelijk Platform is die  
wordt daar volgens mij juist contra productief gemaakt als u zegt we gaan naast die brede 
Participatieraad ook nog een gemeentelijk Platform maken waar mensen dan ook weer terecht 
kunnen. Dus eigenlijk zou ik deze motie willen afraden. Ik snap uw intentie, ik deel die ook maar 
omdat juist op deze manier te zorgen is volgens mij contra productief, dus wij moeten dat niet doen is 
ons voorstel. Dan kom ik aan de tweede motie die ingediend is door het CDA en door SP en door 
GroenLinks en die draagt het college op om het eerste kwartaal van 2015 een mantelzorg te 
ontwikkelen en daarin onder andere aandacht voor waardering, informatie, advies en begeleiding, 
emotionele steun, educatie en respijtzorg en aan de raad te presenteren. Ja, voorzitter, eerlijk gezegd 
is dat precies wat we aan het doen zijn. Dit mantelzorgbeleid is precies één van de dingen die we 
reeds doen, dus eerlijk gezegd de intentie van deze motie is precies wat we aan het doen zijn. Dus wij 
kunnen die motie feitelijk overnemen, maar eigenlijk is het ondersteuning van beleid. Dus eigenlijk is 
hij overbodig maar als u er, als u hem in stemming brengt dan ja wij nemen hem over, want eigenlijk 
zijn we daar met elkaar over eens dat dit gewoon moet gebeuren. En we zijn het zelfs dus al aan het 
doen. Misschien stelt u dat gerust, als u hem in stemming brengt en hij wordt aangenomen dan 
kunnen we daar uitstekend mee leven. Dan kom ik aan de volgende motie, ik geloof nummer 4 en die 
verzoekt het college, hij is ingediend door D66, de SP, de VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, dus 
breed gesteund. En die verzoekt het college een privacy, o ja die gaat over de privacy, convenant op 
te stellen conform de aanbevelingen van de VNG en deze als beslisnota voor te leggen aan de raad, 
te zorgen dat medewerkers van de gemeente Roosendaal en hulpverleners training krijgen in het 
gebruik van de privacy convenant en regelmatig te evalueren of het convenant nog aansluit bij de 
praktijk. Voorzitter, het kenmerk van een convenant is dat je dat sluit met je partner het is niet iets wat 
je moet doen. Kijk de zorg voor, voor de privacywetgeving is zeer terecht en wij ondersteunen dat ook. 
Dat wordt een heikel punt in deze hele Wmo en daar zal ook de nodige jurisprudentie wel op volgen, 
dus dat is zeker iets waar we misschien nog wel en niet alleen in Roosendaal vaak op terug moeten 
komen over die privacy, want dat wordt een heikel punt. Dus uw zorg om dat goed te regelen, die 
delen wij absoluut. En het is ook een goed idee om dat in een convenant af te spreken, want je moet 
dat wel met je partners regelen. Dus het is wel complex, de strekking van het amendement, uh deze 
motie wordt door ons college gedund uh gedeeld, dus als u zegt van nou ik ben ermee akkoord dat als 
de wethouder toezegt dat wij hier volop mee aan de bak gaan, dan zullen wij u hier regelmatig ook 
over gaan informeren dan kunt u daar uw voordeel misschien mee doen. Als u zegt ik breng deze 
motie toch in stemming, ja met de strekking hebben wij op zich geen moeite. Maar u moet zich wel 
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realiseren het is makkelijker opgeschreven dan gedaan. En de discussie over die privacy dat zal nog 
wel de nodige voeten in de aarde hebben, dus ik ben in ieder geval zover dat u niet moet denken als 
wij dit nou maar hebben aangenomen hebben wij het in Roosendaal goed geregeld, want zo 
eenvoudig zal het helaas niet zijn. 
 
De VOORZITTER: Of hij blijft staan of niet dat zal in tweede termijn blijken, maar ik zie inmiddels een 
interruptie van de heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: In navolging op mijn interruptie bij de indiener D66, had ik al de vraag 
gesteld van eigenlijk vraagt u dus van ik verklaar, ik beloof me aan de privacywet te gaan houden. Dat 
werd ook onderstreept door de indiener, deelt u ook die opvatting? En is het niet zo, of is het zo dat u 
eigenlijk nu al als college bezig bent om dat te doen wat in deze motie wordt gevraagd. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, uiteraard wij moeten ons aan de privacywet houden, alleen wringt het met 
een aantal, zeg maar de plicht en de wensen om goede zorg te verlenen, die wringt op een gegeven 
moment met die privacywet. Dat is precies één van de punten die, die lastig zijn hierin. Je zou 
sommige zorgverleners zouden graag informatie van hun cliënten met elkaar delen omwille van de 
verbetering van de kwaliteit van de zorg, maar dat mag dan niet. Je zit met, zeker als je in 
samenspraak gaat met medici dan is er natuurlijk gelukkig het medisch beroepsgeheim daar zullen ze 
ook voldoende mee om moeten gaan. Dus wat dat betreft zitten er altijd haken en ogen aan en het is 
prima om daar gewoon vooruit te gaan werken in een convenant. En ik denk ook dat daar wat u zelf 
ook zegt en indieners van de motie daar komt jurisprudentie over dus hou ons ervan op de hoogte. 
Nou prima die intentie daarvan delen wij helemaal, alleen ik zeg u alleen van ja met het indienen van 
deze motie en aan ons op te dragen om zo’n convenant te gaan sluiten is het probleem niet opgelost. 
Was het maar zo simpel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Helder antwoord, maar dan is voor mijn fractie eigenlijk helder 
dat als deze motie wordt aangenomen dat we dan eigenlijk het college in meer problemen brengen 
dan wanneer we de motie niet aannemen en vervolgens wel met elkaar afspreken dat het college haar 
stinkende best gaat doen om inderdaad die zorg op maat te leveren. En dan zal uiteindelijk ook wel 
blijken dat je af ten toe schuurt tegen de privacywetgeving aan, maar wij denken dat je uiteindelijk toch 
meer bereikt met zorg op maat dan heel strak met allerlei privacywetgeving te gaan zitten, ik bedoel 
dat is op zich wel terecht, maar dan vraag ik me af of het college dan deze motie niet beter kan 
ontraden met de kanttekening die u zelf heeft gemaakt 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, dank voor uw inzicht in uw overweging of u de motie wel of niet moet 
steunen, maar ik laat dat toch aan de raad over of ze dat wil doen. Wij hebben meegegeven dat de 
intentie en de bedoeling prima is. Het is aan u raad, u bent oud en wijs genoeg om daar zelf over te 
beslissen, maar u hoort de kijk van ons college daarop. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, tot slot, dat snap ik wel, alleen ik vind dat we het college geen 
opdrachten moeten geven die het werk van het college alleen maar moeilijker maakt en als u.. 
 
De heer POLDERMAN: Wilt u dat even herhalen meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik vind… 
 
De heer POLDERMAN: Die laatste zin wilt u die herhalen? 
 
De VOORZITTER: De band loopt mee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik vind dat wij niet het college een opdracht moeten meegeven waar ze 
moeite mee hebben om die uit te voeren, want als de motie wordt aangenomen dan bent u wel 
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verplicht om hem uit te voeren. Kunt u niet zeggen van nou ik leg hem naast me neer of op bepaalde 
elementen voer ik hem niet uit. 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Nee, dat hoort u mij ook niet zeggen dat wij deze motie als die aangenomen  
wordt naast ons neerleggen, integendeel wij gaan hier mee aan de slag, zoals de manier waarop ik 
geschetst heb. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder meneer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Maar ik ben het helemaal met u eens we moeten geen moties indienen die 
het college het moeilijker maken, we hebben het al moeilijk genoeg, dus. Voorzitter, de volgende 
motie ingediend door Nieuwe Democraten, GroenLinks, D66 en de VVD heeft zich daarbij 
aangesloten, dat gaat over de raad in controle op het Sociale Domein. En een lange motie die begint 
met een besluit. Ja, u gaat over uw eigen besluiten dus dat is op zich prima als u dat besluit, het 
eerste deel van die motie. Om die Werkgroep in te stellen daar gaan wij niet over, u mag werkgroepen 
instellen zoveel als u wilt. En ik vind het op zich ook een hele goede gedachte, want de intentie en de 
bedoeling van deze motie en waar die vandaan komt is toch gewoon ook en ook de andere, eigenlijk 
het Platform, is allemaal ingegeven aan de behoefte van de raad om gewoon dit goed te monitoren. 
En als u zegt van wij willen daar een speciale Commissie voor instellen, uiteraard om daar gewoon 
goed te doen, hulde dat vind ik heel verstandig en goed idee. Dus wat dat betreft zou ik u willen 
adviseren om in ieder geval zeker dat eerste deel van deze motie en dat besluit wat u moet nemen te 
doen. Ik denk dat dat heel goed is en het zou ons als college ook helpen om in goed overleg met de 
Commissie uit de raad verder de vinger aan de pols te houden en dit gewoon goed te monitoren, dus 
dat is absoluut iets wat wij zeker willen steunen. Het tweede gedeelte van de motie die een opdracht is 
aan het college daar is vooral wat moeite met het eerste woord. Als u zegt per kwartaal 
verantwoording afleggen aan de Commissie, want het is eigenlijk zoals mevrouw Koenraad zei de 
invulling komt later. Wij moeten al werkende hier ervaring opdoen en opdoen om nu vast te leggen dat 
wij per kwartaal, kwartaalrapportages moeten gaan doen, misschien moet het wel eerder, misschien 
moet het later dat hangt er van af van hoe de zaak zich ontwikkelt, dus als wij de intentie zo mogen 
gebruiken dat we dit mogen lezen als zo vaak als nodig en het wat dat betreft wat meer open laten 
dan kunnen wij deze motie ook overnemen. Als u zegt ik hecht eraan om dat absoluut per kwartaal te 
doen, ja dan hebben we er wat moeite mee, maar goed het is verder aan u raad om daarover te 
oordelen. Maar ik zou het advies van mevrouw Koenraad volgen om dat niet al te hard dicht te 
timmeren. Dus misschien mogen wij het zo begrijpen als zo snel mogelijk en indien gewenst 
verantwoording af te leggen aan de Commissie en natuurlijk is het een Commissie die ook aan de 
raad advies kan vragen. U hoeft ook niet altijd af te blijven wachten tot u informatie van het college 
krijgt, u mag ook wel vragen zeker als u signalen uit de samenleving krijgt dan horen wij dat ook via u 
graag, want juist deze hele wetgeving is natuurlijk ontzettend met open eindjes en open vragen, 
verschillende van u hebben dat ook gezegd. Dus als ik het zo mag doen dat ik over uw hoofden heen 
de oproep mag doen aan de Roosendaalse samenleving om in ieder geval zich te laten horen als er 
dingen niet goed gaan. En als u daar als, als volksvertegenwoordigers bij betrokken bent ja hoe beter 
we dat organiseren hoe liever het mij is. Dan de motie van de Partij van de Arbeid en D66 over het 
overgangsrecht van cliënten. Ja, voorzitter dat is eigenlijk toch een misverstand, want volgens mij is 
de systematiek… 
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, die heeft geen nummer volgens mij, die is niet ingediend, die bestaat 
niet. 
 
De VOORZITTER: U heeft er helemaal gelijk in. Dank u wel. Ik heb hem niet in mijn stapeltje zitten. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, oké, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Maar er zijn wel vragen over gesteld. 
 
De heer POLDERMAN: Ja. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, alstublieft. En dan niet vanaf de stoel maar gewoon vanaf de 
interruptiemicrofoon. Wij hadden gevraagd om een reactie van het college over deze motie en in 
afwachting van een reactie zou die volgens mij wel of niet ingediend worden, maar daar gaat dan de 
Partij van de Arbeid weer over. 
 
De VOORZITTER: Correct. De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, dan toch moeten we er iets over zeggen en voorzitter, want het is terecht 
dat de heer Van den Beemt nog ons aan herinnert. Waarom? Deze motie is, is op zich sympathiek 
maar hij is eigenlijk overbodig, want het is precies wat er al gebeurt. Wij hebben gewoon deze 
overgangsrecht is gewoon geregeld, we hebben dat u ook gemerkt van mensen die voor 15 februari 
indicatie nog hebben, mensen die na 15 februari, dat is redelijk goed geregeld. In de wet is dit 
afgesproken, hoort bij het overgangsrecht om ervoor te borgen dat het in ieder geval allemaal 
enigszins vlot verloopt deze overgang. Dus het is op zich, de gedachte is prima, maar eigenlijk is die 
overbodig en vandaar dat wij hem dus, maar hij is nog niet ingediend, maar ik wil ook ontraden om 
hem in te dienen dan.  
 
De VOORZITTER: Dat gaan we dan meemaken. U was aan het einde gekomen van u betoog? 
 
De heer POLDERMAN: Nee, want ik heb er nog één over een onafhankelijk vertrouwenspersoon, die 
is wel ingediend, door de Roosendaalse Lijst en de SP.  Die roepen op het besluit om het college te 
verzoeken tot het introduceren van een onafhankelijk vertrouwenspersoon en de maatschappelijke 
ondersteuning in de gemeente, deze vertrouwensfunctie, nou ja en dan krijg je een heel lijstje. 
Voorzitter, op zich ik begrijp nogmaals de intentie en de bedoeling van deze motie, want het is 
eigenlijk een zelfde zorg die ook het CDA heeft gehad met het Platform en die de Roosendaalse Lijst 
heeft en eigenlijk u allemaal hebben van deze punten een item gemaakt. Dus, het idee is op zich heel 
goed. De behoefte om dat allemaal te regelen die, die zie ik zeer maar het gooit een aantal zaken 
door elkaar. Wij hebben gewoon bij MEE een contractje gemaakt voor die cliëntenondersteuning. En 
dat is de taken die u hier in dat rijtje opnoemt zijn voor het grootste gedeelte, want wat dat betreft, ja u, 
u gooit een aantal dingen door elkaar. Het eerste puntje van het rijtje als iemand vastloop bijvoorbeeld 
onder punt 1, dat zijn allemaal en het betrekken van het netwerk van de burger, ondersteunen bij het 
opstellen van een plan, dat is exact de opdracht die MEE in de cliëntenondersteuning heeft gekregen. 
Dat moeten zij gaan doen, dus in die zin is gewoon deze motie, de gedachte er achter heel begrijpelijk 
maar als het goed is dan hebben wij dat weggelegd bij de taken die wij aan MEE hebben opgedragen 
om in de cliëntenondersteuning te gaan doen. 
 
De VOORZITTER: U heeft een vraag van mevrouw De Beer, Roosendaalse Lijst 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, voorzitter, toch nog even een vraagje aan de wethouder. Wij zien de 
cliëntondersteuner aan het begin van het proces, maar als in de loop van het proces er toch zaken 
voordoen die niet lopen zoals men verwacht had dan kun je natuurlijk terug naar je zorgaanbieder. 
Maar dan zou het misschien toch prettig zijn dat er iemand is in dit geval dan een vertrouwenspersoon 
waar je samen mee naar de zorgaanbieder kunt om te kijken of daar niet al in een heel vroeg stadium 
wat zaken besproken, bespreekbaar zijn. Om te voorkomen dat er straks gewerkt moet worden met 
een klachtenadviseur en met een ja een ombudsman en dus het is eigenlijk wat de heer Van Gestel 
ook al zei of constateerde het afvangen van problemen in een vroeg stadium. 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, ik begrijp die zorg maar we moeten ons realiseren dat is ook en een zorg 
die al vrij vlug bij de wetgever ook is neergeland. En juist eigenlijk is aan het begin van het proces, 
één van de eerste dingen die geregeld zijn is dat MEE gewoon landelijk dat contract ook heeft 
gekregen om juist die cliëntenondersteuning te doen. Dus als mensen niet tevreden zijn moeten ze 
niet in eerste instantie of uitsluitend naar de zorgverlener gaan en te zeggen van ja dat klopt niet maar 
dat is juist die cliëntenondersteuning, daar moeten ze dat proberen mee te regelen. Die is juist 
ingesteld om dat gesprek met de zorgondersteuner te gaan voeren en te zeggen van nou wij zouden 
het toch anders willen of dit en dat. Dat is precies die functie die aan MEE nou is, is gegund dat is een 
landelijke interventie geweest. Wij volgen dat ook in Roosendaal, dus wat dat betreft is dat niet zo 
uitzonderlijk. Is exact bedoeld om het probleem te schetsen, te tackelen wat u nu schetst. 
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De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Mag ik dan concluderen dat inderdaad de vertrouwenspersoon zoals wij die hier 
weggezet hebben al bij MEE zit.  
 
De heer POLDERMAN: Als MEE zijn werk doet waarvoor we ze voor gecontracteerd hebben, wat ze 
moeten doen dan is dat inderdaad een correcte conclusie. Dat zou zo moeten zijn. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik had daar nog wel, want ik had ook in eerste instantie dezelfde 
ja moeilijk, moeilijkheid met deze motie, maar een vertrouwenspersoon doet natuurlijk wel iets anders 
dan die onafhankelijke cliëntondersteuning, omdat dit gaat ook vertrouwenspersonen bemoeien zich 
ook met bejegening. Dus stel je voor dat het niet lukt in het keukentafelgesprek, dan heeft een 
vertrouwenspersoon daar een andere rol in. En wat ik me ook afvroeg van de vertrouwenspersoon 
Jeugdzorg en ook een familievertrouwenspersoon bij de GGZ bestaat ook al en nu gaat er een stuk 
van die zorg naar de gemeente en dan is het eigenlijk wel logisch als de gemeente ook een 
vertrouwensfunctie inricht. En ik denk wel dat je goed moet afstemmen met al die andere mensen, 
maar ik denk toch dat die individuele cliëntondersteuner is echt bij het verhelderen van de vraag. Maar 
een vertrouwenspersoon is toch wat mevrouw, sorry, mevrouw De Beer zei dat aan het eind van de rit 
er, zeg maar in die bejegening wat fout is gegaan dan heb je hem, haar of hem wel nodig. 
 
De VOORZITTER: De heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, ja, ik snap uw punt, maar zonder nou in een semantische discussie te 
vallen over een vertrouwenspersoon en een cliëntondersteuning of dat hetzelfde is, ik versta onder 
cliëntondersteuning dat die ook vertrouwen heeft met al z’n cliënten dat zal toch moeten anders kan je 
hem nooit ondersteunen. Dus dat is iets wat volgens mij juist in die taakopdracht van MEE er moet 
zitten. Kijk als blijkt dat dat gewoon niet goed functioneert en we krijgen daarover veel klachten ja, 
dan, dan moeten we alsdan toch wat op repareren. Ik ben niet a priori tegen een vertrouwenspersoon, 
begrijp me goed, maar ik denk op dit moment zoals we het nu hebben gedaan is het voldoende 
volgens mij afgedekt. Als het mocht blijken dat het niet zo is dan moeten we daar gaan repareren, 
maar ik wil er wel voor waarschuwen dat wij de kerstboom niet teveel moeten optuigen, want één van 
dingen die juist gewoon de reden is geweest voor decentralisatie is dat woud aan allerlei regels en 
mensen en instellingen die zich oproepen als vertrouwenspersoon of iemand die wel gaat helpen. En 
juist de bedoeling is en ik denk ook dat daar gewoon de efficiencywinst vandaan te halen is dat we het 
systeem wat eenvoudig en transparant proberen te maken en dan moet je juist in ieder geval MEE de 
kans geven om die functie die zij hebben als cliëntondersteuning waar te gaan maken. Mocht blijken 
dat dat niet gaat werken, dan vind ik dan zijn we en dat is op zich een heel goed idee van u om daar 
monitoring op toe te passen en om een Auditcommissie in te stellen. Dat is denk ik dat gewoon de 
weg is waarin we dit moeten bewaken. Maar ik zou er op zich voor willen waken om te zeggen van 
doe nou nog weer iets erbij. Ik snap uw ongerustheid ik deel die ook absoluut, want er is heel veel 
zorg om de zorg, zeg maar. En gaat het allemaal goed en als je de televisieprogramma’s allemaal ziet 
dan denk je van nou komt het allemaal wel goed. Hebben we dat in Roosendaal gedaan. Dus ik deel 
absoluut uw zorg, maar ik denk dat we gewoon op moeten passen om het gewoon nog ingewikkelder 
te maken dan het al is. En dat is eigenlijk met dit voorstel. En ik denk laten we MEE nou de kans 
geven om die cliëntondersteuning op een goede manier te doen. Krijgen ze ook een behoorlijk budget 
voor, dus geef ze die kans en laten we dat evalueren hoe dat allemaal gaat. Dat is eigenlijk mijn 
advies. 
 
De VOORZITTER: Oké. U kunt uw termijn nog vervolgen of was u wel klaar.  
 
De heer POLDERMAN: Volgens mij heb ik mijn moties gehad, voorzitter. Dus. Als ik nog vragen ben 
vergeten, dan hoor ik het graag. 
 
De VOORZITTER: Nee. Er rent nog iemand naar de microfoon, de heer Goossens van de 
Roosendaalse Lijst.  
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De heer POLDERMAN: Kijk. 
 
De heer GOOSSENS: Sorry, ik gebruik deze keer de interruptietelefoon, nog niet van tafel, volgens 
mij hebben we nog de motie 5 beschut werken. 
 
De heer POLDERMAN: Daar gaat mijn collega over, die komt zo meteen. Ja en motie 6 over uitstel 
van de verkeersweg daar gaat weer een ander over. 
 
De VOORZITTER: Mag ik de heer Verbraak dan vragen om zijn eerste termijn? De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, er is de raad een brief toegestuurd namens de griffiers met een 
aantal… 
 
De VOORZITTER: Mag ik wat rust in de zaal het is erg rumoerig… 
 
De heer VERBRAAK: Met een aantal technische aanpassingen rondom Werkplein gemeenten en de 
verordeningen. Ik heb daar niemand over horen spreken in de eerste termijn dus ik ga er zonder meer 
vanuit dat de raad daarmee akkoord gaat, met die wijzigingen. Voorzitter, ik hoor twee zaken 
vanavond die me goed doen, stad van de menselijke maat en sociale gemeente. En dat siert de raad 
van Roosendaal. Ik hoorde mevrouw De Beer zeggen lerend ontwikkelen dat is ook veel mooier dan 
learning bij doing wat je tegenwoordig overal hoort, want dat gaan we inderdaad doen. Voorzitter, 
weinig fracties vragen over de Participatiewet en dat betekent dat er denk ik en goede 
Commissievergadering achter de rug hebben waar een aantal onduidelijkheden zijn weggenomen. De 
SP-vraag via mevrouw Oudhof hoe het zit met de Wet normering topfunctionarissen in het kader van 
de Participatiewet. Mag duidelijk zijn, mevrouw Oudhof, dat wij in het college één lijn trekken. We zijn 
een zeer collegiaal college en de heer Polderman mijn collega heeft daar zojuist ook antwoord op 
gegeven en die lijn die volg ik uiteraard ook. Voorzitter, dan is er gesproken, dan is er gesproken over 
beschut werken ik wil u met klem adviseren en dat doe ik ook richting de Partij van de Arbeid om 10 
december, wanneer de beleidsregels voorliggen, de verordeningen voorliggen om dan de motie 
beschut werken en ook de tegenprestatie en mantelzorger om die dan in behandeling te nemen. Ik 
zeg het ook hierom, omdat we dan meer zicht hebben op de financiële uitgangspunten wij zijn er op 
dit moment volop mee bezig. Zoals u weet nemen wij deel in de gemeenschappelijke regeling, willen 
zaken in de regio ook zoveel mogelijk, zoveel mogelijk regionaal aanvliegen. En op 10 december 
kunnen we daar uitgebreid met elkaar over spreken. Overigens de eerste bullit van de motie beschut 
werken in Roosendaal dat staat, dat staat vast. Dat is akkoord maar met name in de tweede bullit daar 
zit nog de spanning op dit moment en je kunt elke euro tenslotte maar één keer uitgeven. Voorzitter, 
dat vraag ik u in ieder geval. Aangaande de mantelzorg kan ik nu in ieder geval al zeggen dat het 
zeker als tegenprestatie gaat gelden, mevrouw Derks. Met dank aan mevrouw Kleinsma overigens 
want eerst was dat niet zo. En door een interventie van haar gaat dat wel lukken, maar ook daar 
komen we de komende cyclus zeker op terug en het is zo 10 december.  
 
De VOORZITTER: Ik denk dat de wethouder klaar is met zijn termijn, maar als afsluiting nog een 
vraag van PvdA, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, het antwoord van de wethouder inzake de motie beschut werken overtuigt 
nog niet bij onze fractie. Hij geeft aan met het eerste punt te kunnen leven, dat is ook opdracht die er 
ligt vanuit het Rijk. Het tweede puntje ook lijkt ons, want het Rijk heeft aangegeven beschut werk 
moeten de gemeenten gaan organiseren. En daarvoor is ook gewoon financiële, daar worden ook 
gewoon financiële middelen voor verstrekt dus, volgens mij is daar ook niet meer en niet minder in die 
tweede punt. En de indieners van deze motie willen juist toch benadrukken dat we dat beschut werk 
van belang vinden in plaats van alternatieven zoals bijvoorbeeld in Tilburg wordt gedaan dus vandaar 
dat we die opdracht nu in ieder geval meegeven, zodat u daar rekening mee moet houden in de 
uitwerking die dan nog naar de raad toe komt.  
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak, korte reactie. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, laat ik er dit op zeggen, wat de heer Yap inbrengt in principe heeft u 
gelijk. Alleen op 10 december en de weken daarvoor komt er meer duidelijkheid over de financiële 
ruimte die er is. En niet alleen voor Roosendaal maar ook voor de andere gemeentes, het is een 
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gemeenschappelijke regeling en als ik u een advies mag geven zal ik u vooral aanraden om contacten 
te leggen met uw collega’s in de diverse gemeentes die aan de gemeenschappelijke regeling 
meedoen, zodat er straks ook zoveel mogelijk eenduidig in de regio met het beschut werken aan de 
slag kunnen. En wij hebben er niet voor gekozen, zoals Tilburg bijvoorbeeld om te zeggen we 
schuiven het aan de kant en lossen het op een andere manier op. Nou goed dat is dan Tilburg, maar 
dat die richting hebben wij in ieder geval niet gekozen, maar ik denk dat de komende weken met 
name in het kader van lobby een hele belangrijke zijn richting andere gemeentes.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap, nog een kleine vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, nog een aanvullende vraag. De wethouder bevestigt toch nu dat hij kan 
leven met het tweede puntje, omdat hij zegt ja de financiële ruimte wordt binnenkort duidelijk. Nou dat 
zeggen we ook, binnen de financiële ruimte die er is. 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, wordt een beetje een flauwe discussie. Ik heb u gezegd ik raad u 
met klem aan om even aan te houden tot 10 december aan als u dan nog behoefte hebt om een motie 
in te dienen ga gerust uw gang. Maar de komende weken komt er meer duidelijkheid met name over 
de financiële budgetten. En anders neem je nu al een schot voor de boeg terwijl we nog aan het 
ontwikkelen zijn.  
 
De VOORZITTER: Intentie is duidelijk, denk ik. U heeft nog een vraag van mevrouw Oudhof van de 
SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Verbraak heeft het over uniformiteit in de 
maatschappelijke regeling maar er zijn toch mogelijkheden om dat juist niet te hebben, want dat staat 
ook in de maatschappelijke regeling beschreven. Je mag ook als gemeente Roosendaal en vandaar 
ook dat deze motie hier nu in onze gemeenteraad klaarligt. Daar mag je ook andere, andere ideeën 
over hebben en dat mag ook in de gemeenschappelijke regeling zo gezet worden. Klopt dat? 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: De couleur locale zal er altijd blijven, mevrouw Oudhof dat is zo. Alleen als je 
mensen uit verschillende gemeentes hebt werken bij het werkvoorzieningsschap dat is wel zo handig 
dat dat tamelijk eenduidig wordt aangevlogen, want anders krijg je toch wel hele vreemde verschillen 
tussen gemeentes. Maar daar gaan we het met elkaar de komende weken over hebben. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dan nog een vervolgvraag. Het lijkt, vindt de wethouder het niet goed 
dat wij nu als raad, want we zijn nu als raad bijeen en we hebben het nu over het beschut werken, 
toch alvast een signaal afgeven zo van nou als raad vinden we dit en ja college ga daarmee aan de 
slag. 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Mevrouw Oudhof het signaal hebt u afgegeven en daar ben ik heel blij mee, 
want ik heb komende maandag zit ik bij de WVS met het bestuur. En dan breng ik uiteraard uw, ja uw 
motie die u hier hebt aangekondigd in ieder geval in in het overleg, want ook ik wil graag met de 
andere gemeentes op één lijn komen. En daar hebt u een goede voorzet voor gegeven.  
 
De VOORZITTER: De heer Mol van het CDA heeft een vraag. 
 
De heer MOL: Ik kan toch mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen om ook nog een vraag te stellen. 
Hoewel ik uit het betoog van de wethouder nadrukkelijk het advies wil overnemen om mee te gaan 
naar 2 december, zou ik toch willen vragen of het mogelijk is om op dit moment al een indicatie te 
geven hoe die 30.000 beschutte plaatsen, die in Nederland ingevuld mogen gaan worden dat is veel 
minder dan er op dit moment zijn. Hoe dat zich dat vertaalt op de onze regionale of onze 
samenwerkingsverbandschaal of op de lokale schaal. Is daar iets van te zeggen? 
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De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, op dit moment niet, daar zijn nou juist die komende weken voor om 
daar duidelijkheid over te krijgen.  
 
De VOORZITTER: Dat was uw eerste termijn, denk ik. Dan gaan wij nu over naar de tweede termijnen 
van u raad, maar niet voordat ik u… Ik zie een vinger van mevrouw Oudhof. Ja. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, voorzitter, ik heb een korte schorsing nodig om even te 
overleggen met de fractie wat we doen met onze eigen motie en ook even met mevrouw Koenraad 
van GroenLinks over de motie van de hardheidsclausule. Een paar minuutjes, mag dat? 
 
De VOORZITTER: Heeft u aan vijf minuten voldoende? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja. 
 
De VOORZITTER: Mag ik dan gelijk even u als raad meegeven dat de klok van 23.00 uur nadert en 
het niet gaat lukken om de tweede termijnen en wat daarna volgt daarvoor nog voor elkaar te krijgen, 
dus alvast na te denken over wat u daarmee wil doen. Of wij doorgaan of dat wij om 23.00 uur 
verdagen tot morgen.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik zou graag willen beginnen kunt u allen een plaats zoeken? Het 
is al laat kan iedereen naar zijn eigen plaats terug gaan. De heer Van Gestel, dank u. Bij deze is de 
schorsing opgeheven. Ik heb u voor de schorsing de vraag gesteld van wilt u doorgaan of wilt u 
verdagen tot morgen of het eerstvolgende vergadermoment. Ik heb van niemand de melding gekregen 
dat ze willen verdagen, dus ik ga ervan uit dat u allen en anders moet u dat nu melden bij mij wil 
doorgaan totdat we de agenda afgewerkt hebben. Ik zie geen vingers, dus ik ga er vanuit dat… Ik zie 
wel een vinger de heer Heeren van de VLP. 
 
De heer HEEREN: Had mij in overweging gegeven om het C-punt, C-beslispunt om dat inderdaad 
door te schuiven naar de volgende raadscyclus. U ging erover in beraad, u zou er bij mij nog over 
terugkomen. Ik heb u niet terug zien komen. Als dat… 
 
De VOORZITTER: Nee, wat dat betreft inderdaad was het voorstel om het C-stuk door te schuiven 
naar de volgende raadscyclus, dat heb ik net even overlegd met een paar mensen, daar zijn wij 
voorstander van vanwege de tijd. Het doorschuiven van het C-stuk betekent wel, daar zit een motie in 
in verband met werkzaamheden aan de Willem Dreesweg, dat die dan inderdaad niet in de tussentijd 
uitgevoerd kan worden dat dat inderdaad ook uitgesteld wordt. Ja, het is jammer dat de 
desbetreffende wethouder nu even een lege stoel is, dat is de heer Lok namelijk. Maar ik ga ervan uit 
dat dat tot de mogelijkheden behoort.  
 
De VOORZITTER: Dan is bij deze het C-stuk doorgeschoven naar de volgende cyclus… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Betekent dit nu dat wij tegen Klein Brabant zeggen van dat de 
werkzaamheden inderdaad voorlopig niet doorgaan, is dat nu de boodschap? Terwijl die motie die 
wordt daar door twee partijen ingediend, die zal naar verwachting geen meerderheid krijgen, dat 
kunnen we toch niet maken naar die bewoners toe van Klein Brabant. Alstublieft zeg. 
 
De VOORZITTER: Het voorstel wat er ligt is om het de motie door te schuiven naar de volgende 
raadscyclus. Het is aan u raad om te bepalen of we dat doen ja of nee. 
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De heer SCHIJVENAARS: Nee voorzitter, het doorschuiven van het agendapunt dat vinden wij prima, 
maar het kan niet zo zijn dat het op grond van het doorschuiven nu de toezegging van uit het college 
komt dat de werkzaamheden worden opgeschort hangende de behandeling van dit agendapunt. Dat 
kan toch niet. 
 
De VOORZITTER: Ik vind het erg lastig dat de heer Lok niet aanwezig is hier, want dat is toch de 
desbetreffende portefeuillehouder… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nou, voorzitter, misschien praktisch. We kunnen ook de motie gelijk in 
stemming brengen dan zijn we er in ieder geval vanaf. 
 
De VOORZITTER: Wat mij betreft mag dat, het is een suggestie die vanuit uw eigen raad is 
aangereikt aan mij, dus wat mij betreft gaan we door tot het gaatje en zijn we en werken we de hele 
agenda af. Dus aan u. 
 
De heer YAP: Voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, laten we het agendapunt gewoon doorschuiven het is een voorstel gedaan 
vanuit de VLP, want die had het tenslotte geagendeerd, dus dat moet sowieso kunnen. Ik begrijp ook 
de vraag van de VLP om die toezegging uit te lokken, laat wethouder Lok dat gewoon morgen 
berichten wat hij daarmee doet en dan is het wel aan de partijen die de motie hebben voorbereid te 
handelen via alle instrumenten die zij hebben.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dit kan niet.  
 
De VOORZITTER: Ik zag eerst een vinger van de heer Goossens van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, de Roosendaalse Lijst is voor het afwerken van de agendapunten en 
te stemmen vanavond. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wij zijn ook, we zijn het eens met de Roosendaalse Lijst. O, daar is 
meneer Lok, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok, u weet niet half hoe naarstig wij u gemist hebben dus ik zou 
zeggen neemt u plaats. Neemt u vooral u tijd. Laat mij u even up to speech brengen na wat er zich in 
uw afwezigheid heeft voorgedaan. De vraag was, of de suggestie was eigenlijk om het laatste punt 
van deze agenda het C-stuk aangaande de Bergrand om dat door te schuiven naar de volgende 
raadscyclus, dat was het voorstel van de VLP om dat dus door te schuiven gezien het tijdstip van 
vanavond. Zij maakten daarbij voorbehoud moet ik zeggen dat de, het onderwerp van de motie 
inderdaad dan niet inmiddels in werking ging, dus dat de werkzaamheden niet zouden doorgaan. U 
was toen niet af-, aanwezig. Kunt u daar nu even op reageren? Kort graag. 
 
De heer LOK: Tuurlijk, tuurlijk. Voorzitter, dat is een buitengewoon goede suggestie van de VLP en ik 
zou bijna hebben gewenst dat ze dat om 19.30 uur hadden gezegd, maar dat terzijde. Nee, als u hem 
doorschuift de werkzaamheden zijn ook nu nog niet in aanvang genomen. Als u hem doorschuift dan 
zullen wij zorgen dat de werkzaamheden ook niet voordat u erover heeft kunnen debatteren in gang 
gezet worden. En ik hoop dat ik u dan voldoende heb gerustgesteld. 
 
De VOORZITTER: Ik ben bijzonder tevreden met het antwoord. 
 
De heer HEEREN: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja? 
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De heer HEEREN: Is het dan…Maar ze zijn nog niet in gang gezet, maar als ze nog een cyclus 
moeten wachten lopen de werkzaamheden dan vertraging op? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, ik zou bijna zeggen u meent toch niet wat u zegt. Want als u hem een maand later 
behandelt dan nemen, dan beginnen de werkzaamheden op z’n vroegst ook een maand later, dus dan 
zijn ze daarna ook een maand later klaar. 
 
De heer GOOSSENS: Dus als wij nu stemmen hebben we de maatregel een maand eerder in 
werking? 
 
De heer LOK: Ja, daar komt het op neer. 
 
De heer GOOSSENS: Nou prima, dan is de Roosendaalse Lijst ervoor om het agendapunt vanavond 
te behandelen.  
 
De VOORZITTER: Als de VLP, ik zie, ik voorzie ook een zeer korte behandeling moet ik eerlijk zeggen 
van het C-stuk. Als u het ermee eens bent dan laten we het gewoon op de agenda staan en maken 
we het af.  
 
De heer HEEREN: De intentie was vanwege de tijd dat we dus inderdaad wat… 
 
De VOORZITTER: Ik snap het… 
 
De heer HEEREN: Sneller zouden handelen, de discussie die nu ontstaat… 
 
De VOORZITTER: Ik snap het maar, de discussie omtrent het al dan niet doorschuiven… 
 
De heer HEEREN: Ik zou even heel snel een stemming houden als er inderdaad een meerderheid is 
voor het nu te behandelen, dan gaan we het nu behandelen. 
 
De VOORZITTER: Ja, we praten er al langer over waarschijnlijk dan straks het debat, dus ja. 
 
De heer HEEREN: U kent mijn eerste termijn nog niet. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu beginnen met de tweede termijn… Sorry? Nee, het ordevoorstel 
gaat niet door nee. 
 
De heer HEEREN: De vraag was om even snel een stemming te houden, want de Roosendaalse Lijst 
het is goed dat die een mening hebben dat die door moet gaan en ok de Nieuwe Democraten, maar 
daarmee hebben ze nog geen meerderheid. Dus de vraag was om even snel een stemming te 
houden. 
 
De VOORZITTER: U heeft helemaal gelijk. Ik had hem niet goed gehoord. Dus, ik bij deze een 
stemming van de fracties voor het punt al dan niet door te schuiven. Dus schuiven we het door naar 
de volgende raadscyclus of doen we het vanavond afhandelen zoals het nu geagendeerd staat? Ik 
breng verwarring hoor ik, ik zal het wat duidelijker maken. Mijn voorstel zou zijn om het vanavond af te 
maken en ik wil u raad polsen of u het met mij eens bent. Ik hoor het graag. Volgens mij is dat een 
meerderheid. Ja, ik zie een meerderheid aan handen die voor het afmaken van de agenda vanavond 
zijn, dus wij maken hem af zoals die geagendeerd stond. En dan gaan we nu wel beginnen met de 
tweede termijn. En dan nodig ik hier uit het CDA, mevrouw Van den Nieuwenhof. Mevrouw Van den 
Nieuwenhof, ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even in de tweede termijn nog 
even kort ingaan op onze Platform motie, zo noem ik hem maar. Ik, we zijn enigszins verward door de 
stugge ontrading van de wethouder in zijn eerste termijn, want we hebben hem juist zo opgesteld 
omdat we in de raadsmededeling over deze onderwerpen lazen de suggestie, ik citeer de, het college 
of de wethouder de suggestie om een Platform in te richten waarbij we ervaringen van cliënten 
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gedeeld kunnen worden nemen wij graag over en willen we verder uitwerken als onderdeel van de 
cliëntenparticipatie. Mijn concrete vraag aan de wethouder is als we eraan toevoegen bij het dictum 
dat we dit als onderdeel willen zin van de cliëntenparticipatie of de raad van het sociale domein of de 
wethouder dan de motie wel kan steunen. Dus graag daar een reactie nog op. Verder over onze eigen 
moties waar we dan nog onder staan of die we niet hebben ingediend. De GroenLinks motie over 
hardheidsclausule daar gaan we gewoon samen met GroenLinks mee door, want het kan geen kwaad 
om dat gewoon nog eens een keer in de verordening op te nemen. Er zit geen enkel risico aan en wij 
blijven dat gewoon mee indienen. We gaan ook mee indienen de motie van de Nieuwe Democraten 
over de Sociale Auditcommissie en we gaan steunen de motie van D66 over de privacy. Even kijken 
moet ik nog iets zeggen, o ja, van ons eigen werk de motie beschut werken van de SP waar wij ook 
mede indieners van zijn. Ja, onze voorkeur gaat er dan ook naar uit gehoord hebbend de wethouder 
om die discussie of dat debat naar december te verplaatsen. Nou ja dat is eigenlijk wat ik mee wilde 
doen, de, mee wilde geven. Ja, alle andere zaken, de Partij van de Arbeid het pakket aan 
gedetailleerde amendementen dat gaan we zeker niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Dan gaan wij naar de tweede van de 
tweede termijn en dat is de Roosendaalse Lijst, mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Ja, voorzitter, ik ga proberen uit de grote brij wat te halen. De motie van CDA 
over de mantelzorg, gaat u die indienen? Heb ik niet gehoord, dacht ik. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, die heb ik al ingediend en ik heb er niets over gezegd dat ik 
dat niet meer zou doen. Dus die gaan we zeker indienen. 
 
Mevrouw DE BEER: Dan gaan wij hem steunen. De Werkgroep die de voorbereiding heeft gedaan 
voor het Sociaal Domein, de nieuwe Commissie, er zou een aanpassing komen in de tekst. Moeten 
we die dus nu hier ter plekke nog aanpassen of laten we hem zo staan? Dus dat was van kwartaal 
naar zo vaak als nodig. Wij kunnen hem steunen dan. Ja? Wij zullen onze motie over de 
vertrouwenspersoon, instellen van de vertrouwenspersoon instellen, intrekken, maar wij komen daar 
toch op een later tijdstip nog over terug, omdat over de tekst wat verwarring is maar waarschijnlijk 
zullen we daar toch op een later tijdstip wel behoefte aan hebben, denk ik. Dan de motie over de 
hardheidsclausule zullen wij niet steunen en ook de motie als die ingediend wordt over de privacy 
zullen wij niet steunen, omdat die eigenlijk altijd al voorzien in de gewone wetgeving. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer, kleine vraag van mij voor de duidelijkheid, u zegt motie 3 
intrekken. De SP en GroenLinks 
 
Mevrouw DE BEER: Dat hadden we met elkaar al besproken. 
 
De VOORZITTER: Dan is het prima. En dan gaan wij door met de volgende tweede termijn en dat is 
D66, de heer Vermeulen. 
 
De heer VERMEULEN: Dank u voorzitter, ik zal kort zijn. Wij houden op onze motie aan. De wet eist 
simpelweg dat partijen van te voren afspreken of er gegevens uitgewisseld worden en wat het doel en 
de noodzaak is, dus het is eigenlijk gewoon de uitvoering en de bekrachtiging van de uitvoering van 
de wet. De gegevens die op tafel komen bij dat soort keukentafelgesprekken bevatten zeer gevoelige 
zaken over inkomens, over schulden, over medische zaken en wij zien dat toch graag geborgd ook al 
kost dat wat extra moeite.  
 
De VOORZITTER: U zegt, u houdt hem aan, dat betekent dat u hem wel of niet in stemming brengt. 
 
De heer VERMEULEN: Wel in stemming. 
 
De VOORZITTER: Wel in stemming brengen. Ja, als u hem aanhoudt over het algemeen gaat die 
naar de volgende cyclus, maar dat bedoelde u niet. 
 
De heer VERMEUELN: Ja, nee, ik haal het door elkaar. 
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De VOORZITTER: Oké, prima. Nee, dat we dat duidelijk hebben. En nog een vraag van de heer 
Schijvenaars voor de heer Vermeulen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, gewoon ter verduidelijking, want we hebben als fractie best 
wel moeite met deze motie omdat wij namelijk erg bezorgd zijn dat het aannemen van deze motie 
betekent dat er speelruimte voor het college om daadwerkelijk zorg op maat te leveren zoals de 
wethouder net ook feitelijk in zijn reactie heeft aangegeven dat daarmee wordt bemoeilijkt. 
 
De heer VERMEULEN: Ik heb dat niet gehoord in de reactie van de wethouder en wat mijn punt is, is 
dat we met dit convenant gewoon de wet de Wpb uitvoeren en duidelijkheid scheppen  aan de 
keukentafel juist voor die burger die daar dus toch wat op tafel legt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan een slotvraag, ben u niet bezorgd als D66 dat juist aan die keukentafel 
een discussie gaat ontstaan van ja in het kader van de privacywet kan en mag ik deze informatie niet 
met u delen en dat we dan vervolgens aan de keukentafel hele procedurele discussies gaan voeren, 
terwijl de mensen zitten te schreeuwen om zorg op maat. 
 
De heer VERMEULEN: Dat denk ik niet, want ik denk juist dat je in dat convenant dat soort kaders 
vaststelt over, over de uitvoering. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Vermeulen. Dan gaan wij door naar de SP, de heer Van Poppel. 
Ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja een hele verzameling aan moties en 
amendementen, waarvan sommigen nog opnieuw geamendeerd moeten worden ingediend, dus daar 
wachten we even op tot die tekst daadwerkelijk wordt ingediend. Voor het meeste gaan we mee en 
daar waar die is ingetrokken dat heeft u al gehoord, of aangehouden. Waar we nog even op terug 
willen komen is de privacywetgeving. In het convenant of in de raadsledenbrief van de VNG staat er 
inderdaad in dat partijen van de voren verplicht zijn om vast te stellen wat wel en niet gedeeld mag 
worden. Dus daarin steunen we heel erg het initiatief, want ja er wordt eigenlijk wel gezegd van het is 
ook wettelijk verplicht om dat te doen, dus we moeten daar eigenlijk wel in meegaan. Om dat goed te 
regelen en om te voorkomen dat je aan de keukentafel de discussies nu krijgt van mogen we dat wel 
of niet doen. Dus wat dat betreft, ja, ik zou zeggen aan de collega raadsleden kijk de raadgever van 
de VNG er nog even op na, want dat, dat staat daar gewoon in dat we dat moeten doen. Het Sociaal 
Domein inderdaad als de tekst dan wordt geamendeerd dan kunnen we daar ook in meegaan. En 
volgens mij hebben we dan de meest belangrijke wel gehad.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kan niet anders constateren dat het tempo goed ligt. Dus ik zou 
zeggen hou dat vooral vol. De volgende tweede termijn is voor de PvdA. Mevrouw Derks, ga uw gang. 
 
Mevrouw DERKS: Dank u wel. In eerste plaats dank voor de antwoorden van de wethouder, wij wilden 
met onze amendementen zekerheden borgen voor de inwoners van Roosendaal en de antwoorden 
van de wethouder geven ons dusdanig inzicht en verheldering waarmee wij ons vertrouwen, waarmee 
wij het vertrouwen gesterkt zijn in de transitie van de drie beleidskaders. Wij laten de meeste 
amendementen daarom ook vallen, omdat we menen dat het college iets met onze inhoudelijke 
punten uit onze amendementen gaat doen. Het amendement jaarlijkse waardering mantelzorgers 
houden we in stand, omdat wij dit een waardevolle toevoeging vinden. De argumenten die de 
wethouder gebruikt met betrekking tot de motie van het CDA en de mantelzorgers, de mantelzorgers 
te steunen gelden in feite ook voor dit amendement, dus wij zien ook geen reden om dit amendement 
niet te steunen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Derks als u amendementen laat vallen dan graag de nummers noemen, 
dan zijn we het allemaal eens over welke amendement we het precies hebben dus. 
 
Mevrouw DERKS: Ik weet, ik heb de nummers ook dus niet bij kunnen houden door de enorme 
hoeveelheid, dus in feite… 
 
De VOORZITTER: Weet u dan de titel van het amendement. 
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Mevrouw DERKS: Wij laten alle amendementen vallen, behalve het amendement over de jaarlijkse 
waardering mantelzorgers. Dat was wat ik ook net zei. 
 
De VOORZITTER: Even voor de goede orde, dat betekent dat alleen nummer 4, amendement 4 als 
zijnde ingediend door de PvdA overeind blijft. 
 
Mevrouw DERKS: Ja. 
 
De VOORZITTER: Alle andere amendementen die door de PvdA ingediend zijn die worden bij deze 
ingetrokken. 
 
Mevrouw DERKS: Maar dat wil, ja, maar daar wilde ik, ik kom daareven in mijn verhaal zo verder op 
terug. 
 
De VOORZITTER: Is prima. Ja. 
 
Mevrouw DERKS: Dus ik geef aan dat dit amendement blijft staan dat is de jaarlijkse waardering 
mantelzorgers wat ik al net zei. En op basis van de beargumentatie van de wethouder met betrekking 
tot de motie zien we ook niet in waarom deze ook niet in stand gehouden kan worden of in ieder geval 
gesteund kan worden door het college en ook door de raad. De toezegging door de wethouder dat de 
tekst van ons amendement met die kleine wijziging van fatsoenlijk loon, dus dat is het amendement 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden dat die die over gaat nemen, behalve met de wijziging conform cao 
dat doet ons deugt. Hiermee wordt er meer zekerheid geboden voor de werknemers in deze branche 
onze inwoners uit Roosendaal en zoals u raad en college weet is werkgelegenheid een belangrijk 
speerpunt voor de PvdA. Wij kijken dan ook uit naar de volgende raadscyclus waarin de 
Participatiewet verder behandeld en ook onze vragen beantwoord zullen gaan worden. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u, voor uw tweede termijn.  Even voor alle zekerheid, dat we het allemaal op 
het netvlies hebben, ga ik even de… Ja, maar toch ga ik even opnieuw noemen welke wegvallen dat 
is amendement 1 zijnde maatwerk voorziening zwaar specialistische zorg, amendement 2 artikel 11 
toevoeging, amendement 3 fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en amendement 5, sorry, u weet het 
zeker ja… ja, ja, ja amendement 5 verordening jeugdhulpmodel West-Brabant West komt, die komen 
te vervallen allemaal. Ja. Ja, oké.  Dank u wel meneer Van Gestel u helpt mij bij de vergadering. 
Inderdaad de VLP nu voor haar tweede termijn. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, een pak aan voorstellen en ik loop er toch een aantal door waar 
we aanvankelijk of in ieder geval voor zouden willen, hadden of moeten hebben gestemd. Het is 
vanavond heel warrig welke nu aangehouden is en ingetrokken is en afijn. U overspoeld ons 
vanavond met heel veel voorstellen, als ik zo meteen kijk wat we dan uiteindelijk in stemming brengen 
dan vind ik dat toch weer teleurstellend, voorzitter, dus laten we dat volgende keer iets efficiënter doen 
of misschien een keer ’s middags beginnen om 16.00 uur. Hardheidsclausule in de Wmo-verordening, 
ja dat is de grootste contradictie, want de zachte landing heet hardheidsclausule. Maar mevrouw 
Koenraad onze steun heeft u volledig, complimenten. Ik hou het kort, voorzitter. Motie beschut werken 
in Roosendaal, daar had de VLP aanvankelijk een aantal vragen over gesteld aan de fractie van de 
SP toen deze rondgestuurd werd. Goed uit coulance hebben we gezegd nou dan doen we daar graag 
daaraan mee, we willen een signaal weggeven maar we vinden eigenlijk dat dat signaal nog te 
summier is. Ik begrijp dat dit dan aangehouden wordt. Ja, ons inziens totaal overbodig om aan te 
houden. Het is al heel magertjes wat nu hier staat, het is al heel weinig. Als we dat toch met elkaar 
kunnen vaststellen dat dat ons kader is waar wij als raad graag vooruit op willen dan is dat goed, dus 
ik zou zeggen of het college zegt ik neem hem over of we zeggen we doen hem in stemming, maar 
terugtrekken heeft wat mij betreft weinig zin. Dit is zo minimaal. Of aanhouden zoals u dat zojuist 
noemde, ja ik had het wel gezien, aanhouden mevrouw Oudhof hartstikke goed, voorzitter, maar 
zoiets aanhouden ja dit, dit voor ons gaat het veel, helemaal niet ver genoeg dus we komen nog een 
keer aan bod, voorzitter. Maar als u hem aanhoudt loopt u het risico dat we de volgende ronde een 
eigen motie maken die veel verder gaat dan moeten we ook met de billen weer gaan bloot, voorzitter. 
Zorg daar gaat het over. Motie gemeentelijk Platform zorg, ja, voorzitter het CDA heeft vanavond 
gewoon overtuigd ook die mantelzorgbeleid oké prima. Mevrouw Van den Nieuwenhof u heeft ons in 
de binnenzak zitten dient u hem maar ook gewoon in stemming, gemeentelijk Platform zorg, gewoon 
doen. Is echt, alleen ik, bij het dictum staat eerste kwartaal. Voorzitter, 2015, het zou jammer zijn als 
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dat dan effectief dan ook 31 maart is, dus het liefst zo snel als mogelijk. Ik lees hem ook zo hoor als zo 
snel als mogelijk, maar laten we hopen dan met elkaar dat 31 maart echt een beetje aan de uiterste 
kant is. Of u zegt van nou maak er eind februari van ofzo kan ook wel. 
 
De VOORZITTER: U heeft nog een halve minuut. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ja. Motie mantelzorgbeleid, hartstikke goed. Doen we. Motie 
waarborgen bescherming privacy, tuurlijk als de gemeente een regiefunctie heeft dan kan dat prima in 
privacy met gegevens omgegaan worden, want wie die regie voert mag ook aansturen en hoeft 
niemand te weten welke gegevens ten grondslag liggen aan die aansturing. Ja, de controle van de 
raad op het Sociaal Domein, ja praten om het praten, voorzitter, ouwehoeren om het ouwehoeren, 
Commissie om de Commissie, echt waar, ja, ja. 
 
De VOORZITTER: Lijkt me een goed moment om uw termijn af te sluiten, meneer. 
 
De heer VAN GESTEL: En daarom om, maar daarom, voorzitter, sluit de VLP natuurlijk… O een 
vraag, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems, daar vraagt u om. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Praten om te praten is onzinnig, maar als je niet mee wilt 
praten, moet je het vooral niet doen. 
 
De VOORZITTER: En laten we het daarbij houden vooral. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, dat is dus niet… ja dat, voorzitter. Geklop op de tafels, ja even 
voor de notulen. Voorzitter, als de Nieuwe Democraten werkelijk denkt dat ze een motie indienen om 
een Commissie in te stellen zonder dat daar duidelijk concreet voor burgers inzichtelijk is gemaakt wat 
u allemaal gaat willen bespreken, dan mag ik daar best een opmerking over maken. Dat heb ik ook 
eerder aan u gezegd ook in de Commissie. Onverlet als u een beroep doet om ons, onze expertise in 
te brengen, deze week is één van onze burgerleden geïnstalleerd die heeft expertise op dit dossier, 
die stellen we graag ter die Commissie ter beschikking om inhoudelijk een bijdrage te leveren, maar 
verwacht ons wel dat we de Commissie als we erin gaan deelnemen ook bloedserieus nemen. Dus als 
we ouwehoeren om te ouwehoeren dan stoppen we er ook mee, bloedserieus. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel ik ken u niet anders als bloedserieus, dus dankuwel voor uw 
tweede termijn. De volgende tweede termijn is van de Nieuwe Democraten. De heer Beesems ga uw 
gang. 
 
De heer BEESEMS: We gaan in principe het dictum aanpassen en per kwartaal vervangen door zo 
vaak als nodig. Daarnaast dienen mee in en ze hebben het zelf al gezegd Nieuwe Democraten, 
GroenLinks, D66 en VVD, CDA en SP. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Dan de volgende op mijn lijstje is GroenLinks voor 
de tweede termijn, mevrouw Koenraad. Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, we hebben van alles voorbij zien komen of horen komen, 
vertrouwenspersoon, Platform, hardheidsclausule, privacy, we zijn in de diepte gegaan met PvdA, 
beschut werken en van alles en nog wat. De wethouder zegt het eindelijk ook zorgen om de zorg en 
eigenlijk komen al deze maatregelen en interventies voort uit onze onzekerheden uit dit dossier die wij 
ook delen met iedereen hier in Roosendaal woont. En eigenlijk komen we allemaal met onze eigen 
bezweringsformule, wij ook, dat is eigenlijk ook best heel mooi dat iedereen dat zo doet. En eigenlijk 
kun je ook stellen dat iedere fractie hier betrokken is bij de zorg en de één niet meer dan de ander. 
Volgens mij kan GroenLinks dat rustig stellen. Even kijken, GroenLinks zou daarom kunnen 
overwegen om alles te steunen, gewoon omdat iedere fractie zijn eigen zekerheid nodig heeft om dit 
dossier aan te kunnen. Maar misschien blijken, o ja misschien blijken heel veel maatregelen en 
toevoegingen over een jaar overbodig en valt het eigenlijk allemaal wel mee achteraf. En als dat zo 
zou zijn is dat ook helemaal niet zo heel erg. Toch doen we dat niet, we gaan niet alles steunen omdat 
sommige amendementen ja dat vervalt dan nu weer eventjes maar, sommige amendementen stonden 
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wel heel erg ver van het high trust denken van GroenLinks en daarom gaan we inderdaad de 
amendementen en moties steunen die juist ruimte geven. En wij vinden ons eigen amendement daar 
nog steeds bij horen, want juist ook een verordening waarin staat dat die hardheidsclausule er is 
vinden wij gewoon belangrijk om dat in de verordening wel op te nemen. Andere gemeenten doen het 
ook en ook in de communicatie naar burgers en professionals. Ik kan me voorstellen dat een inwoner 
van Roosendaal die gaat die verordening niet lezen, maar professionals die doen dat wel en die 
kunnen dan mensen daar ook op wijzen. Nou voorzien we niet echt een run op de hardheidsclausule, 
want dat zal wel meevallen. En als dat wel zo is dan staat inderdaad ook in het amendement dat we 
dan graag horen van waar al die vragen dan over gaan. Dan heb ik nog één motie waar ik nog iets 
over wil zeggen, dat is die motie privacy, want nu gaat het eventjes over de keukentafel en over zeg 
maar die gegevens die dan ter beschikking, maar je moet het ook hebben ook over de Wijkteams want 
daar gaan straks professionals en ook vrijwilligers en ook informele zorg met elkaar samenwerken en 
dat is wel degelijk een heel belangrijk punt om daar goed over die privacy te praten. En het is ook niet 
zo dat als je eenmaal een convenant hebt, dat het daarmee af is. Het gaat juist om het gesprek erover 
en dat zal ook ongetwijfeld wel een keer fout lopen met die privacy, maar we moeten het er wel over 
hebben dus vandaar dat ik GroenLinks, ja deze motie gewoon mede indien en dat ook blijf doen met 
een beetje toelichting. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Perfect binnen de tijd, mevrouw Koenraad dank u wel. Als laatste in de tweede 
termijn VVD, de heer Matthijssen. 
 
De heer MATTHIJSSEN: Voorzitter, gezien het tijdstip heb ik mijn tweede termijn iets ingekort. Maar 
cliëntveiligheid is voor ons belangrijk en daarom dienen wij de motie waarborgen van de bescherming 
van de privacy mee in. Het amendement hardheidsclausule geeft de wethouder de ruimte om in 
schrijnende gevallen zijn gezond verstand te kunnen en mogen gebruiken. En deze vrijheid wil de 
VVD hem binnen de gestelde kaders gunnen. En zoals gezegd de VVD hecht waarde aan het halen 
van doelen en de manier waarop willen wij aan het college laten. Dank u. 
 
De VOORZITTER: De heer Matthijssen, dank u wel. Dat waren de tweede termijnen van u raad in 
deze. Dan als ik goed geluisterd heb en u moet me maar… De heer Van Gestel u heeft nog een vraag 
aan de laatste spreker of? 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, nee, voorzitter, punt van orde als zo meteen de stemming is dan neem ik 
aan dat u ze alle zeven afzonderlijk in stemming brengt of in één keer, want dat heb ik in de 
Commissie gevraagd, staat ook op papier maar ik herinner u er even aan. 
 
De VOORZITTER: Elk beslispunt apart. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dat was de intentie, dus. Ja, maar dank u voor de herinnering. Zoals ik al zei ik 
heb maar één vraag gehoord van het CDA volgens mij, voor de rest heb ik geen vragen gehoord. Als 
ik daarin abuis ben dan voel ik mij graag gecorrigeerd nu, ik zie geen, dus alleen de vraag van het 
CDA staat overeind voor de heer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. En maar dan toch als inleiding op die ene vraag zou 
ik toch wel graag nog één woord van dank willen spreken aan de fracties, want ik vind toch op zich de 
inbreng zoals we die hebben gehad, het is toch wel een dossier wat toch enige importancy heeft en ik 
heb toch een debat geproefd wat iedereen op zijn manier met de nodige intentie heeft gevoerd en met 
de nodige positieve intentie. En ik denk inderdaad de zorgen om de zorg zijn groot en ik heb dat van 
alle fracties gehoord en ik wil daar de fracties nadrukkelijk voor bedanken, want wij staan voor een 
belangrijke klus. De enige vraag die mij volgens u gesteld is of ik akkoord kan gaan met de 
interpretatie van de motie als wij, van het CDA, als wij zeggen van nou wij mogen dat zo lezen dat wij 
dat inderdaad als onderdeel van de Participatieraad van die discussie mogen doen de raad Sociaal 
Domein of de raad Participatieraad hoe dat heet daar zijn we nog niet, dan kan ik daar absoluut mee 
leven. En is die motie, al laat ik dat graag over aan het oordeel van de raad, want dan mag ik hem zo 
interpreteren en dan kunnen we namelijk zeggen kunnen we hem op die manier uitvoeren. En voor de 
rest hoef ik niet in te gaan op de amendementen? 
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De VOORZITTER: Als u iets wilt zeggen… 
 
De heer POLDERMAN: Nee. 
 
De VOORZITTER: Maar in principe is alleen de vraag die aan u gesteld is te beantwoorden de rest 
mag u weglaten… 
 
De heer POLDERMAN: Nee, ik, ja nogmaals ook het intrekken van de amendementen, want het is 
natuurlijk toch wel van belang dat we die discussie goed met elkaar gevoerd hebben en daarover 
geen misverstanden meer bestaan. 
 
De VOORZITTER: Oké, prima. Dank u wel, wethouder Polderman. Dan gunt u mij en de griffier even 
een één minuutje om even een ordentelijke stemming in stelling te brengen en dan komt dat goed. Ja. 
Wij zijn er klaar voor. Als u er ook klaar voor bent, dan ik zou zeggen ga zitten en dan kunnen wij 
beginnen met de stemming. Oké, dan stel ik voor omwille van de, dan stel ik voor omwille van 
praktische redenen om te beginnen met de amendementen die op beslispunt 5 zijn ingediend. En dan 
maakt het even niet uit in welke volgorde, denk ik. Ik begin dan gewoon numeriek en dat is 
amendement nummer 4 “Jaarlijkse waardering mantelzorgers”. Mag ik daarvoor van u een stemming 
en kunt u ook aangeven indien u dat zo wenst of er een stemverklaring wenselijk is. Mag ik een 
stemming? Mevrouw Van den Nieuwenhof? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik wil graag een stemverklaring bij dit amendement. Dit 
amendement vinden wij sympathiek maar wij gaan het toch niet steunen tot het ligt in de lijn van ja niet 
aan verordeningen gaan wijzigen, want dat is niet de bedoeling om op die manier aan te vullen. We 
vinden het wel heel sympathiek en we danken de Partij van de Arbeid ook voor de steun aan onze 
motie “Mantelzorgbeleid”. 
 
De VOORZITTER: Verder van u raad nog een stemverklaring? Ik zie meneer Van Poppel van de SP. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, de SP heeft natuurlijk een warm hart voor de 
mantelzorgers maar we kunnen ons aansluiten bij de woorden van het CDA, dat het toch wat de 
wethouder ook aangaf dat deze amendement toch overbodig is. Maar nogmaals de SP heeft een 
warm hart voor de mantelzorgers. 
 
De VOORZITTER: Verder nog iemand een stemverklaring of kunnen wij overgaan tot stemming op 
amendement 4?  Dat is het geval. Dus dan zie ik nu graag uw stemmen voor amendement 4 
“Jaarlijkse waardering mantelzorgers”. Wie is voor? Je hebt ze? Partij van de Arbeid 2 stemmen. Het 
amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Amendement 6 dat is “Hardheidsclausule in Wmo-verordening”. Eén van u raad 
een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot stemming. Wie van u fracties is 
voor dit amendement? Nou dat wordt even tellen. Nog even de handen opsteken. Ja, dank u wel. Met 
19 voor en 14 tegen is amendement 6 “Hardheidsclausule in de Wmo-verordening” aangenomen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? Is het niet gebruikelijk om even te noemen wie heeft 
voorgestemd en wie heeft tegengestemd als fractie?  
 
De VOORZITTER: Dat wil ik best doen. Moet ik even spieken. Voorgestemd hebben VVD, CDA, VLP, 
SP, GroenLinks… O, GroenLinks en Nieuwe Democraten. De verhouding wordt dan 17-16 maakt voor 
het aannemen van het amendement niet uit, alleen het wordt wat meer kantje boord maar het is nog 
steeds aangenomen. Ik ga even af op de telling van de griffier, let wel dat er twee mensen niet zijn 
vanavond. Gunt u mij even een paar seconden met de griffier. Oké, we gaan het nog één keer 
proberen. Ik begin voordat ik de stemverhouding noem wil ik nog even de voors en tegens noemen. 
Voor, volgens het lijstje wat ik op dit moment voor mij heb, is VVD 
 
De heer MATTHIJSSEN: Correct. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. CDA, VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66. Ik hoor geen 
bezwaren. Nou dat laat dan zich raden dat de Roosendaalse Lijst, PvdA en SP tegen zijn. En dat 
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geeft de stemverhouding 19 voor – 14 tegen. Even voor de goede orde, even voor de goede orde ik 
heb ondanks dat ik voorzitter ben ik heb nog steeds stemrecht, dus als ik de Roosendaalse Lijst tel 
dan tel ik 9 stemmen. Herstel ik vergeet dat een partijlid van mij inderdaad ook afwezig is, dus het zijn 
er 8 inderdaad dan, dus. Onder dankzegging voor uw geduld, de telling is 18 voor en 15 tegen. Het 
amendement is aangenomen.  
 
De VOORZITTER: Dat waren de twee amendementen op beslispunt 5. En we hebben afgesproken 
dat we per beslispunt gaan besluiten, dus bij deze lijkt mij handig om eerst van het moedervoorstel 
punt 5 in stemming te brengen. Eén van u een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan wil ik 
nu vragen aan u raad wie is voor beslispunt 5? Wij concluderen dat iedereen voor is met uitzondering 
van de VLP. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij verder in de volgorde zoals de beslispunten gewoon in het voorstel 
staan en ik begin dan weer van boven af aan. Dat is beslispunt 1, een stemverklaring vooraf van één 
van u? Dan graag van u de stemming? Wie is voor beslispunt 1? Ik zie van alle fracties de vinders, de 
handen omhoog gaan, dus dit is aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Beslispunt 2. Stemverklaring vooraf? Mag ik van u zie wie er voor is, voor 
beslispunt 2? Ook hier is het weer unaniem? Bijna unaniem behalve, is het nu wel of niet? Oké, het is 
unaniem blijkbaar, ook de PvdA stemt voor. Aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Beslispunt 3, stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Mag ik van u zien wie 
voor beslispunt 3 is? Dat is unaniem, het is aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Beslispunt 4, stemverklaring vooraf. Dat is niet het geval. Mag ik van u zien wie 
voor beslispunt 4 is? Dan is met uitzondering van de VLP is, stemt iedereen voor en is dit beslispunt 
aangenomen.  
 
De VOORZITTER: Slaan wij 5 over, die hebben we al gehad. Beslispunt 6. Een stemverklaring vooraf 
één uwer? Is niet het geval. Dan brengen we het in stemming. Wie is voor beslispunt 6? En dat is 
unaniem. Het punt is aangenomen. 
 
De VOORZITTER: En het laatste beslispunt, dat is beslispunt 7. Eén van u een stemverklaring 
vooraf? Is niet het geval. Dan zie ik graag wie voor beslispunt 7 is. En dat is wederom een unaniem 
besluit. Het beslispunt 7 is aangenomen.  
 
De VOORZITTER: Dat waren de amendementen en het moedervoorstel, dan gaan wij nu over naar 
de moties. En die breng ik gewoon in stemming zoals ze bij mij op het stapeltje liggen, dat begint met 
motie 1 “Gemeentelijk Platform zorg”. Eén uwer een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wie 
is voor motie “Gemeentelijk Platform zorg”? Met uitzondering van D66 en PvdA is deze… sorry en 
VVD ook uitgezonderd is dit aangenomen. Aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Motie 2, motie “Mantelzorgbeleid” één uwer een stemverklaring vooraf? Dat is niet 
het geval. Herstel, wel een stemverklaring vooraf door de PvdA, de heer Yap.    
 
De heer YAP: Voorzitter, een sympathieke motie. Ook de PvdA vindt het mantelzorgbeleid erg 
belangrijk in Roosendaal. Gelet op de antwoorden van de wethouder gaan we deze motie toch niet 
steunen omdat er al uitvoering wordt gegeven door onze gemeente aan het mantelzorgbeleid en dat 
zal ook verder worden verbeterd in 2015. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan breng ik de motie 2 nu in stemming. Mag ik zie wie voor motie 2 
is? Met uitzondering van VVD en PvdA iedereen voor en is deze motie, motie Mantelzorgbeleid 
aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Motie 4 “Waarborgen van bescherming van de privacy bij decentralisaties in het 
Sociale Domein”. Eén uwer een stemverklaring vooraf? De heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. De Nieuwe Democraten zijn zeker voor privacy maar het is 
Rijksbeleid het is een wet wij moeten die wet gewoon uitvoeren, dat gebeurt ook daarom is de motie 
overbodig en gaan wij hem ook niet steunen, voorzitter.   
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan breng ik hem nu in stemming, motie 4. Mag ik zien van u raad wie 
voor motie 4 is? Met 23 voor en 10 tegen is deze motie aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Dan de volgende motie dat is nummer 6 en daar even in herinnering brengen daar 
was een kleine wijziging op in het stukje “het college de opdracht te geven om”, daar stond “per 
kwartaal” dat is dus geworden “zo vaak als nodig” even pro memorie. Eén uwer een stemverklaring 
vooraf? Dat is niet het geval. Dan brengen we hem in stemming. Wie is voor motie 6? Met 
uitzondering van PvdA is iedereen voor, dus de motie is aangenomen. En dat waren ze. 
 
De VOORZITTER: En dat waren de moties van dit agendapunt en daarmee is dit agendapunt dan 
afgesloten en kunnen wij doorgaan naar het volgende en laatste agendapunt.   
 
7. C-categorie 
a. 420-2014 Verkeersproblematiek Klein Brabant – Willem Dreesweg – Bergrand 
De VOORZITTER: Mag ik de VLP vragen om de motie toe te lichten? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Gezien de tijd hoop ik dat we dit heel kort kunnen houden. 
We hoorden zo net de wethouder al spreken dat hij liever had gehad dat we het om 19.30 uur al zo 
gezegd hadden of te wel dat hij het voorstel omarmt om het inderdaad uit te stellen, want daar ging de 
vraag over. Ik wil aan de wethouder vragen of hij dat dadelijk nog even kan bevestigen. Daarnaast wil 
ik de wethouder vragen wanneer de werkzaamheden gepland zijn. Wat ik even onder de aandacht wil 
brengen van mijn collega raadsleden het is een burgerinitiatief wat uiteindelijk hier ingediend is en dat 
door de gemeente goed opgepakt is, denken wij. Er zijn metingen gedaan dat is serieus aangepakt, er 
zijn problemen geconstateerd en daar zijn er is naar gekeken wat daar aan gedaan moest worden. Er 
zijn gesprekken gevoerd met een aantal partijen. Alleen helaas niet met de indieners van het 
burgerinitiatief, dat vinden wij jammer. Het burgerinitiatief kan zich niet helemaal vinden in de 
maatregelen die getroffen gaan worden en zij zien liever een uitstel daarin om het mee te nemen en 
dat hebben we samen met de PvdA nog besproken om de wijzigingen die daar voorgesteld zijn om 
die niet mee te nemen, of niet uit te gaan voeren maar uit te stellen en mee te nemen in de 
Mobiliteitsagenda 2015-2018. Het zijn kosten die hiermee gemoeid gaan, waarin de mensen van het 
burgerinitiatief aangeven wij zien dat, wij zien die maatregelen niet zitten, het is niet hetgene wat wij 
willen bewerkstelligen, dus wij verzoeken het uit te stellen en nog eens goed te onderzoeken. Dat kan 
in dat Mobiliteitsagenda om daarin mee te nemen. Dus ja, ik wil het inderdaad niet al te lang houden, 
het gaat erom dat de burgers niet achter de voorstellen staan en graag een uitstel daarvan zien. Er zit 
een probleem in de mobiliteit tussen de spoorwegovergang van de Willem Dreesweg tot een beetje de 
stoplichten waar vroeger De Leede was, we willen dat graag in een geheel meenemen en dat in de 
Mobiliteitsagenda daar meenemen, dan met prioriteit wel behandelen want er is wel aangegeven dat 
het een probleem was. Dus vandaar dat wij een motie willen indienen. Het dictum zal ik voorlezen. Het 
college op te dragen de voorgenomen aanpassingen verkeersmaatregelen Klein Brabant – Willem 
Dreesweg – Bergrand uit te stellen en deze op te nemen in de Mobiliteitsagenda 2015-2018 en deze 
problematiek met prioriteit te behandelen in combinatie met de ontsluiting van Tolberg. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dat is de motie “Uitstel aan…. Sorry. Allereerst even de motie 
voorlezen dan is die officieel dan is die ook, kan er ook aan gerefereerd worden. Motie nummer 7 
“Uitstel aanpassingen verkeersmaatregelen Klein Brabant”. En u heeft een interruptie van de heer Van 
den Beemt van de VVD, bij deze. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter en niet iedereen zit al heel lang in deze raad 
dus misschien kan de VLP ons nog even terugnemen naar het burgerinitiatief waar u drie of vier keer 
naar verwijst. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren. 
 
De heer HEEREN: Het burgerinitiatief wat ingediend is heeft betrekking op de ontsluiting van Klein 
Brabant en de vraag van de burgers was inderdaad om een kruising te maken van de ontsluiting van 



 
 

Verslag raadsvergadering 29 oktober 2014     pagina 54 

Klein Brabant als een kruispunt tegenover de Bergrand. Nou, daarvan is, is onderzoek gedaan en dat 
is door de gemeente als te duur ervaren. Het voorstel van de burgers was inderdaad om daar een 
rotonde van te maken daar hebben we in de Commissie uitgebreid over gesproken. De rotonde zou 
drie ton kosten, dat vond men te duur. Daar hebben we toen over gesproken, nou dat hebben we 
inderdaad ook gezien hoe daarop gereageerd was. Daar hebben we naar gekeken, hebben we onze 
lering uit getrokken, we hebben dat inderdaad ook teruggetrokken en we willen het graag in een groter 
geheel bekijken in dat hele stuk, dus. Is dat voldoende beantwoord? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Bijna, dank u wel, voorzitter. En dat was het burgerinitiatief van het jaar 
2000? 
 
De heer HEEREN: Durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Sorry? 
 
De heer HEEREN: Durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen van welk jaar dat burgerinitiatief was.  
 
De VOORZITTER: Gaat u verder. Dat was het wat u betreft?  
 
De heer HEEREN: Ik heb nog 2.19 minuten zie ik… 
 
De VOORZITTER: Die hoeft u niet vol te praten. 
 
De heer HEEREN: Ik heb geen zin om heel mijn motie voor te lezen, ik had het dictum voorgelezen en 
volgens mij was dat, was dat lang genoeg. 
 
De VOORZITTER: Dat is prima. 
 
De heer HEEREN: En ik ga ervan uit dat de wethouder dadelijk antwoord geeft dat hij nog steeds 
staaft wat hij daarstraks zei en dan zijn we zo klaar. 
 
De VOORZITTER: Daar ga ik ook van uit maar ik neem aan dat de Partij van de Arbeid met wie u 
samen deze motie indient ook nog een eerste termijn… 
 
De heer YAP: Voorzitter, wellicht een tweede termijn, maar ik heb het niet geagendeerd, dus… 
 
De VOORZITTER: Daar heeft u helemaal gelijk in. Dan is nu de beurt aan de wethouder, de heer Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Om op de eerste vraag van meneer Heeren in te gaan over 
wanneer zijn de werkzaamheden gepland. Ik kan me nog herinneren dat in de behandeling er werd 
aangekondigd dat er misschien met een motie gekomen zou worden. En om u en ons zelf niet voor 
het blok te zetten hebben we gedacht dat gaat vast gebeuren in een raadsvergadering, dat is meestal 
het gebruik in dit land en daarom zijn de werkzaamheden nog niet gestart om in afwachting van uw 
motie en als die vandaag niet zou zijn gekomen, dan zouden we zijn begonnen. Maar we hebben nog 
even gewacht, zodat u ook nog de kans had om er iets van de vinden met de motie. Ja, ik betwist dat 
de indieners niet wisten wat er ging gebeuren, want de maatregelen die zijn bedacht die zijn als eerste 
gedeeld met de initiatiefnemer, dat hij zich er niet in kan vinden dat kan maar ik ga er niet over of de 
indieners zich kunnen vinden in wat we hebben bedacht. Welke maatregelen we ook nemen in deze 
stad er zullen altijd wel bewoners niet mee eens zijn en als dat de regel wordt als niet iedereen het 
ermee eens is dan doen we het in het vervolg niet dan zijn we volgens mij heel snel klaar. Maar goed 
als eerste is met de indiener gedeeld wat we gingen doen. En ik wil toch nog even kort reageren op de 
motie ook. Inhoudelijk, waarom zijn we gekomen tot deze maatregelen? Omdat er geen grote 
onveilige situaties zijn geconstateerd en dan kun je daarover twisten. Maar goed de ervaring en de 
ongeval cijfers geven dat overigens ook nog aan, die bevestigen ons daarin dat dat niet is en dat het 
subjectief een probleem is dat kan. Aan subjectieve veiligheid kunnen we niet heel veel doen, maar 
objectief gezien is er niet veel aan de hand en daarom hebben we getracht om toch nog wat tegemoet 
te komen aan de gevoelens die er zijn. En dat zat hem dan vooral in het verbreden van de 
middenberm, zodat je toch je dan, de mensen uit Klein Brabant zich nog wat veiliger zouden kunnen 
opstellen als ze de weg moeten oversteken. Dat leek ons een goede suggestie. Ja, u stelt voor om het 
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op te nemen in de Mobiliteitsagenda, maar u heeft misschien een Commissie gemist, dat zou kunnen. 
We hebben het de vorige keer gehad dat er in 2015 vooral gewerkt wordt aan een nieuw GGVP, want 
daar die datum is in 2015 verstreken dus er gaat een nieuw GGVP komen. En als u het combineert 
met de ontsluiting van Tolberg dan schuift u het volgens mij misschien wel heel lang op de lange 
baan, want we weten allemaal dat we het dan al snel over een aantal miljoenen hebben en ik heb ze 
niet. Als u ze heeft dan kan het en als u het koppelt aan een project wat nog miljoenen kost weten we 
één ding zeker, dat er in 2015 ook niks gaat gebeuren sowieso overigens bij uitstel. Als het nou wordt 
ervaren, wat u als een gevaarlijke situatie schrijft u zelf op dan is het wel bijzonder dat u de 
maatregelen die we dan hebben voorgesteld wil uitstellen. Maar goed, dat is uw motie. Ik zou hem 
ontraden maar ik ga er niet over. Ik zou zeggen dit zijn de maatregelen die we op korte termijn kunnen 
doen en die in ieder geval een heel klein stapje in de goede richting gaan en misschien is het niet 
voldoende, maar nogmaals er komt een GGVP volgend jaar en dan komt het vast wel weer terug als 
onderwerp. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Ik kijk even in de richting van de VLP of zij nog 
behoefte hebben aan een tweede termijn maar… 
 
De heer HEEREN: Volgens mij zijn eerst andere partijen aan de beurt… 
 
De VOORZITTER: U heeft helemaal gelijk. De volgorde is dat eerst de fracties die in eerste termijn 
niet aan de orde zijn geweest, aan de beurt zijn geweest om die de kans te geven. Ik kijk even. De 
SP, de heer Van Poppel. Tweede termijn.  
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, dank u wel. Ja we zijn blij dat de wethouder antwoord met zo’n 
beetje dezelfde tekst als wij ook voor ogen hadden. Tuurlijk het is een burgerinitiatief van 2014 dat 
even de richting de VVD, dat staat ook heel mooi in het, in de raadsmededeling en een burger initiatief 
is goed en er is ook door de gemeente serieus naar gekeken en geluisterd. En als je dan alle dingen 
zo’n beetje bij elkaar optelt, als je de constateringen al naleest dan zeg je al of dan staat er al wordt 
als omdat er verkeer nu schuin moet voorsorteren. Nou, met de oplossing die nu voorhanden ligt is dat 
probleem in ieder geval opgelost, want dan kun je er recht, je kunt je auto kwijt en dan heb je al meer 
overzicht. Het te snel rijden dat zal niet veranderen met deze maatregel, maar doordat je dus 
inderdaad nu meer gelegenheid hebt om halverwege toch op te stellen of te pauzeren heb je meer 
overzicht over de situatie dus daarmee krijg je de veiligheid ook wel weer een stukje beter. En het 
grootste bezwaar wat we hebben inderdaad wat u, wat u in de besluit zegt neem het op in de 
Mobiliteitsagenda 2015 tot 2018. Ja, als er andere prioriteiten zijn dan heb je dus kans, dat er van 
uitstel afstel komt of dat het pas ergens richting 2018 komt. En zoals de wethouder net al zei ja dan 
heb je eigenlijk nog steeds geen oplossing voor die gevaarlijke situatie  wat ook in de stukken zeg 
maar als meest grote probleem is aangekomen is het opstellen in het middenvak. En dat is precies 
wat er met het voorstel nu voor ogen is, dus ja dat heeft nu al vertraging opgelopen. Wat ons betreft 
laat die motie voor wat het is en wat ons betreft aan het werk.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Poppel. Dan in tweede termijn PvdA, de heer Yap. Ja. Ga 
uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ik ga toch nog een poging doen om een meerderheid van de 
raad voor deze motie te krijgen. Ik denk dat het heel op zich heel simpel is, VLP heeft terecht deze 
motie op de agenda gezet omdat uit de raadsmededeling, maar eigenlijk ook uit het antwoord net van 
de wethouder blijkt dat dit niet de meest ideale oplossing is. De wethouder geeft zelf aan het verschil 
tussen objectief en subjectief en dan geeft hij aan ik kom aan de gevoelens van de initiatiefnemer 
tegemoet. Nou dan, dan zou je ook aan de gevoelens tegemoet kunnen komen door deze motie over 
te nemen omdat wij vinden dat als je die maatregel die nu wordt voorgesteld in de raadsmededeling 
effect heeft natuurlijk op meerdere punten in de wijk Tolberg. Wij als PvdA hebben in de 
raadsmededeling kunnen lezen dat die middenberm wordt verbreed als voorgestelde maatregel, dat 
verderop dan de verkeerslichten weer anders worden afgestemd. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat 
effect zal hebben op meerdere punten in de wijk Tolberg en wellicht zelfs richting de stad en richting 
wijk Kroeven. Wij denken dat het beter is en wij hebben daar ook in de afgelopen Commissie al over 
gesproken om de situatie in die zin goed te beoordelen in het licht van de ontsluiting in dat gebied, 
vandaar ook dat daar de opmerking is opgenomen in deze motie ontsluiting van Tolberg, dat ziet met 
name op die kant van de wijk. Eendachtig eigenlijk ook met de woorden van de CDA in de Commissie 
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die ook aangaf meer structuur te willen brengen in de Mobiliteitsagenda en ten aanzien van dit soort 
verkeersmaatregelen. Dat kan dus prima zoals we in het dictum voorstellen. Oké misschien had in 
plaats van Mobiliteitsagenda 2015-2018 het nieuwe GGVP moeten staan, maar volgens mij weet de 
wethouder wat wij daarmee bedoelen want bij de behandeling van het nieuwe GGVP zullen ook weer 
alle punten die van belang zijn met de prioritering daarbij aanbod komen. We hebben al kunnen zien 
dat verkeersmaatregelen Tolberg waren opgenomen in de, de Mobiliteitsagenda die afgelopen jaar 
min of meer is afgerond maar niet volledig is uitgevoerd. En daarin stond prominent in opgenomen die 
maatregelen Tolberg, maar ja daar kun je dan over twisten of je daar middelen beschikbaar voor moet 
stellen. Wij denken dat dat wel verstandig is, zeker omdat de wijk Tolberg de grootste wijk is van onze 
gemeente met de meest slechtste ontsluiting in, in Roosendaal. Nou, ga dan dat in combinatie met 
deze maatregelen die we hier voorstellen in Klein Brabant nog eens nader bekijken om te zien wat de 
beste oplossingsmaatregel is. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap u heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik woon nog niet zo heel lang in deze 
gemeente, dat is een jaar of 20 geloof ik. En die periode was de periode van Tolberg een probleem. 
De PvdA heeft niet zo heel lang in het college gezeten, 12 jaar geloof ik en ik heb u nooit horen 
pleiten, nooit horen pleiten voor het beschikbaar stellen van middelen in de orde van grootte die nodig 
zijn om de Tolberg te ontsluiten. Vanwaar deze plotselinge verandering? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de VVD is dan niet op de hoogte, denk ik wat wij als PvdA-fractie de 
afgelopen 12 jaar hebben gezegd over de Tolberg. U kunt de stukken daarover nog raadplegen. Ook, 
ik denk ook dat de VVD dat niet volledig heeft gedaan want ook het burgerinitiatief stond gewoon 
keurig in de ingekomen stukken begin 2014, wat vervolgens niet zozeer als burgerinitiatief is 
behandeld maar door het college is overgenomen. Ten aanzien van… 
 
De VOORZITTER: U heeft een vraag van de heer Van den Beemt. 
 
De heer YAP: Ik moet de vraag nog beantwoorden. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, het burgerinitiatiefverhaal is een begripsverwarring. We 
kennen het burgerinitiatief dat hier in deze raad ingebracht wordt en waarover gesproken wordt en in 
dit geval gaat het over iets wat net iets anders werkte en dat is een begripsverwarring dat heeft 
helemaal niets te maken met het feit of ik uw stukken wel of niet lees. Maar ik heb de PvdA de 
afgelopen 12 jaar nooit horen pleiten voor de miljoenen die nodig zijn om de Tolberg te ontsluiten. 
Daar kunt u een punt aan draaien zoals u wilt… 
 
De heer YAP: Voorzitter… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Maar het is niet gebeurd… 
 
De heer YAP: Voorzitter. Ik was nog niet klaar met mijn antwoord. Nogmaals dat is volstrekte onzin, 
wij hebben ik meen in de vorige raadsperiode of in de periode daarvoor dat heb ik even niet paraat 
hebben wij juist aangedrongen op een studie beter bereikbaar Tolberg en die is toen in 2008 of 2009, 
meen ik, uitgevoerd. En vervolgens is dat ook gewoon zo teruggekomen in die Mobiliteitsagenda waar 
ook nog steeds en ook in het GVP trouwens, daarover gewoon die prioritering van over is opgenomen 
dus zeg niet dat we als PvdA daar geen aandacht voor hebben gevraagd. We hebben wel daar tot op 
heden daarin andere keuzes gemaakt, maar we vinden het nu wel een goed moment om dat weer op 
de agenda te zetten. Niks meer en niks minder. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als de PvdA zegt dat de VVD niet goed gelezen heeft dan 
moet de PvdA niet vervolgens gaan zeggen dat ze aandacht hadden voor iets want daar heb ik het 
niet over gehad. Ik heb het nadrukkelijk gehad over miljoenen beschikbaar stellen en dat heeft u niet 
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gedaan en dat gaat u ook helemaal niet doen. U gaat wel met belastingverhogingen aan de weer over 
een week maar niet met het beschikbaar stellen van de miljoenen die nodig zijn. 
 
De heer YAP: Nou, dat nogmaals zijn uw woorden. Ik, ik meen dat u in de tweede interruptie aangaf 
dat wij daar nimmer aandacht aan hadden besteed, nou dat is dus onjuist. En wij zeggen nu laten we 
dit in het voorjaar 2015 opnieuw behandelen om dan te bezien welke maatregelen er mogelijk zijn. Wij 
hebben de afgelopen jaren de keuze gemaakt om voor Tolberg ieder geval de knelpunten aan te 
pakken die het meest nodig was. De voorzitter van de raad weet daar alles van en wellicht kan het nu 
begin 2015 weer een punt zijn om aan de orde te stellen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, voor uw tweede termijn. Ik heb twee andere optanten gezien voor een 
tweede termijn dat is mevrouw Frijters van de VVD en daarna volgt de heer Mol van het CDA. 
Mevrouw Frijters. Ga uw gang. 
 
Mevrouw FRIJTERS: Ja, de VVD is van mening juist gezien de ernst van de verkeersproblematiek dat 
het belangrijk is dat er juist nu maatregelen getroffen moeten worden. Wij delen de mening van de 
bewoners van Klein Brabant dat de geboden oplossing misschien niet de meest gunstige oplossingen 
zijn, maar helaas zijn op dit moment gewoon geen andere mogelijkheden om ja uitvoerbaar gezien de 
kosten die deze met zich meebrengen. De voorliggende motie zet ertoe om het nemen van 
maatregelen uit te stellen zodat het meegenomen kan worden in de Mobiliteitsagenda en in 
combinatie met de ontsluiting van de Tolberg. Ja een betere ontsluiting van Tolberg hebben wij ook, 
dat is iets waar VVD, wat een grote wens is van de VVD. Maar iedereen hier binnen weet dat er 
voorlopig nog geen geld is hiervoor en de VVD is daarom van mening dat als we het nemen van 
maatregelen combineren met het ontsluiten van Tolberg het nog jaren kan duren voordat er 
daadwerkelijk maatregelen getroffen worden waardoor de situatie dus onveilig blijft. Het aanpassen 
van de verkeerslichten en het verbreden van de middenberm zorgt er in ieder geval voor dat de 
situatie voor de bewoners van Klein Brabant op korte termijn een stuk veiliger wordt en dat is denk ik 
beter dan een onveilige situatie. Dus wij zullen de motie niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Frijters. Dan de heer Mol van het CDA. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, wij vinden die motie ook geen goed idee. Wij willen inderdaad best praten 
over betere en meer structuur in sommige verkeerssituaties in Roosendaal en de Mobiliteitsagenda is 
absoluut ook aan de orde. Ik denk dat wij daar bij de Begrotingsbesprekingen nog wel even op 
terugkomen. Zo is bijvoorbeeld ontsluiting Tolberg al jaren urgent en de GGVP-aanpassing nou die zal 
ook weer wel een heleboel nieuwe dingen meebrengen. Maar wat er vooral nodig is, voorzitter, is zo 
spoedig mogelijk verbreden van die middenberm, daar waar de raadsmededeling in voorziet. Laat het 
niet ideaal zijn maar voor de mensen die daar wonen en voor de mensen die Klein Brabant bezoeken 
is een tussenstop tussen de twee weghelften is echt zeer gewenst want anders sta je daar eindeloos 
te wachten. We hebben daar in de Commissie ook al voor gepleit en eventueel hebben we, we 
hebben toen ook meegegeven eventueel te kijken naar de rijrichting, omdat ook een klacht is dat men 
als de rijrichting binnen Klein Brabant dat is eenrichtingsverkeer, als je die omkeert dan heb je meer 
zicht op het naderende verkeer vanuit de, vanuit de richting van de spoorweg. En dat zou ook wellicht 
kunnen bijdragen aan een betere veiligheid. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Mol. Ik kijk nog even de zaal rond of los van de VLP natuurlijk 
die nog een tweede termijn heeft om iemand anders nog? Nee? Dan de VLP de heer Heeren.  
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Als de motie, als ik daar Mobiliteitsagenda aan 
moet passen in GGVP dan doe ik dat graag. We weten allemaal dat daar hetzelfde mee bedoeld 
wordt, dus ik vind het een aanpassing die of waar een opmerking gemaakt worden waarvan we 
allemaal weten wat er bedoeld wordt. De ontsluiting van de Tolberg heeft iedereen op gereageerd. 
Het plan zoals er dat lag ontsluiting van de Tolberg is inderdaad een plan wat vele miljoenen kan gaan 
kosten als we dat doen. Voor diegenen die goed geluisterd hadden naar mijn eerste termijn hadden 
allemaal gehoord dat ik aangegeven heb in welk gedeelte ik dat bedoel en dat is van de overweg bij 
de Willem Dreesweg dus dat is een eindje voorbij Klein Brabant tot aan de stoplichten bij waar vroeger 
De Leede stond. Dus ik praat niet over het miljoenenproject om wegen door te trekken naar de A58. 
Het staat wel op het verlanglijstje van de VLP, maar in dit kader willen we dat uiteraard niet 
meenemen want dan praten we inderdaad over bijzonder vertragende factor, dat is niet onze intentie. 
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Dan het aanpassen van de stoplichten. Zoals we dat in het, in het voorstel van de gemeente lezen 
staat daarin dat ze de stoplichten dusdanig aan gaan passen omdat er een constante stroom is van 
auto’s en ze hiaten willen creëren in de aanvoer langs Klein Brabant. Op het moment dat daar een 
constante stroom is van voertuigen betekent dat dat als daar hiaten in gecreëerd worden dat het aan 
de andere kant op moet gaan stropen. En het betekent dus in feite dat we een ander probleem gaan 
creëren met deze oplossing. Dat willen wij zien te voorkomen, dus vandaar dat wij zeggen denk eerst 
nog eens goed na. Neem het in het geheel mee en kijk daarna toe hoe we de zaak op gaan lossen, 
dus stel het even uit. Het is niet dat het van ons per definitie afgestelde of afgeblazen moet worden. 
Nee, doe nog eens goed onderzoek. Er lopen een aantal fietspaden daar die relatief gevaarlijk zijn. 
Neem dat in zijn geheel mee, kijk daarna in of het GGVP of in de Mobiliteitsagenda en zie het in die 
context. En dat was de intentie van de motie. En zo willen we hem graag indienen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dat was uw termijn. U heeft nog een vraag van de heer Van den 
Beemt van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Eén van de aanwezige raadsleden had vooraf 
zijn visie gegeven op hoe de uitslag van de stemming zou gaan zijn, maar uiteraard weten wij beiden 
dat nog niet. Mocht hij nou toch sneuvelen de motie als het tot stemming komt, dan wil ik toch bij deze 
verzoeken of we een keer VLP, VVD samen kunnen gaan kijken naar de ontsluiting van de Tolberg, 
ook naar de miljoenen die nodig zijn want wij willen het wel echt. U wil het ook echt en niet alleen voor 
vandaag maar echt en volgens mij kunnen we elkaar dan wel gaan vinden een keer.  
 
De heer HEEREN: Als de uitslag inderdaad zo wordt zoals iemand voorspelt of dacht te kunnen 
voorspellen zou ik het in eerste instantie zeggen van koop een staatslot als je het kunt voorspellen, 
dat is altijd handiger. We willen graag praten over het, over het gehele ontsluiting van de Tolberg. We 
willen niet koppelen aan dit gedeelte op dit moment, want wat er nu dreigt te gebeuren is dat we 
15.000 euro uit gaan geven aan iets wat burgers aangeven niet nodig te vinden, liever niet hebben, 
dus we hebben daarstraks gesproken over kosten die we gaan maken, problemen in de zorg. Daar 
wordt dan een hoop geld uitgegeven, hier gaan we geld uitgeven waar een aantal burgers van zeggen 
van doe dat niet want het heeft geen zin. Dus in dat kader zeggen we wees daar voorzichtig mee. 
 
De VOORZITTER: Uw punt is duidelijk, meneer Heeren dus. Ik heb verder geen vragen van geen van 
de twee termijnen gehoord aan de wethouder. Dus dat is niet meer aan de orde. Dus wat mij betreft 
kan… de motie in stemming gebracht worden. Wil iemand van u raad nog een stemverklaring vooraf? 
De heer Goossens, Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GOOSSENS: De Roosendaalse Lijst heeft geen tweede termijn gepakt uit oogpunt van 
effectief vergaderen. De wethouder was klip en klaar, de CDA en SP hebben het goed verwoord. De 
Roosendaalse Lijst zal het niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Verder nog iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan breng ik motie 
“Uitstel aanpassing verkeersmaatregelen Klein Brabant” in stemming. Wie is voor deze motie. Alleen 
voor zijn VLP, PvdA. De motie is verworpen. 
  
 
8. Sluiting 

De VOORZITTER:  Dan rest mij alleen nog mij u allen te danken. Wel thuis en gezond weer op.  

 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.36 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
op 10 december  2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


