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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

 

 

VERGADERING DONDERDAG 3 MAART 2016 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Politieke beschouwingen 
 
3. Sluiting  

 

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

Mevrouw: S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman, C.A. Lok, 
J.A.M. Verbraak, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), 
C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. 
Oudhof (SP) 
De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. 
Beesems (Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van 
Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse 
Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. 
van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. 
Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), 
C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. 
van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars 
(Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en 
M.S. Yap (PvdA). 
 
Afwezig: dhr. E.J.C. Matthijssen (VVD), dhr. A.A.M. Mol (CDA).   
 

 
1. Opening en vaststelling raadsagenda 
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, als u allemaal uw plaats zou willen innemen, 
het is 19.30 uur de raadsvergadering is geopend. Wij gaan het vanavond hebben over de politieke 
beschouwingen met het oog op het volgend jaar. Nou er is een spreekvolgorde met u zelf 
afgesproken, dus u weet ook wanneer u aan de beurt bent en u kent ook verder de afspraken zoals 
die door u zijn gemaakt. En ik zal daar zo goed als mogelijk op toezien dat dat ook zo gebeurt. Ik meld 
vanavond afwezig de raadsleden Mol en Matthijssen. Dan is er een agendapunt toegevoegd onder 
1.a. en dat is de installatie van het burgerlid van de Roosendaalse Lijst. De heer Gert-Jan van 
Oosterbos. Kunt u instemmen met die toevoeging op de agenda? En overigens met de agenda zoals 
die voorligt? Dat is het geval.  
 
a. Installatie burgerraadslid 
De VOORZITTER: Dan ben ik nu toe aan de installatie van de heer Oosterbos en ik vraag hem naar 
voren te komen. En die doet het ook nog. U heeft gekozen om de belofte af te leggen. Ik ga het als 
volgt aan u voorlezen. “Ik verklaar en beloof dat ik om iets in deze functie te doen of te laten 
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 
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verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen”. Uw antwoord? 
 
De heer OOSTERBOS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Prachtig, dan bent u hiermee geïnstalleerd als burgerraadslid van de 
gemeenteraad van Roosendaal. Daar hoort een bloemetje bij. Alstublieft. En dan schors ik even kort 
de vergadering, zodat iedereen u kan feliciteren. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat na enkele minuten de vergadering. 
 
2. Politieke beschouwingen 
De VOORZITTER: Goed. Dames en heren, wij hervatten de vergadering en vangen de politieke 
beschouwingen aan. Tien minuten per fractie en er is een mogelijkheid tot interruptie, maar dat is 
geen wet van Meden en Perzen dan is er ook zoals u hebt geleerd moet er ook echt aanleiding toe 
zijn. Dat maakt het allemaal krachtiger. Zoals gezegd tien minuten per fractie in de volgorde zoals 
door u aangeven en dan begin ik bij de fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Hoe zetten we Roosendaal weer terug op de kaart? Dat is 
hard nodig, want we hebben het imago van een grijze muis en missen uitstraling. Het gevolg is  
wegtrekkende jeugd, economische malheur, toename van armoede. En dit alles is veroorzaakt door 
ontbreken van beleid, ambitieniveau en de afwezigheid van publiekstrekkers. De urgentie om in te 
grijpen is groot, het is vijf voor twaalf! Wellicht denkt u nu wat is dit allemaal? Niet schrikken zou ik 
zeggen, want deze tekst is door mij gebruikt bij de debatacademie, afgelopen weekend tijdens de raad 
tweedaagse. Gelukkig gaat het in werkelijkheid stukken beter, al blijven wij natuurlijk altijd wensen 
houden, zoals uit onze beschouwingen zal blijken. In deze beschouwingen gaan wij in op zaken welke 
naar onze mening zichtbaar moeten worden gemaakt in de Kadernota 2017. Voor input hebben wij 
gebruik gemaakt van de bijeenkomst in De Kring. En tevens laten wij ons sturen door financiële 
prognoses, het bestuursakkoord en door ons eigen partijprogramma. Overigens is al veel uit het 
bestuursakkoord in gang gezet. Dit college timmert hard aan de weg maar de voortgang moet er wel 
in blijven. Een bijzondere extra uitdaging wacht ons nog op het gebied van vluchtelingenopvang, een 
taak die we zeker niet uit de weg zullen gaan. Gelukkig kunnen we concluderen dat alles erop wijst 
dat de financiële malaise achter ons is. De decembercirculaire van 2015 geeft ons opnieuw wat meer 
financiële lucht en ook de uitkomst van de jaarrekening 2015 zal positief zijn. Wel zijn we helaas 
vorige week geconfronteerd met het nieuws dat 7,5 ton extra nodig is voor de bijstandsuitkeringen. Wij 
nemen aan dat het EAP voldoende maatregelen biedt om dit weer om te buigen. Dit om te voorkomen 
dat die 7,5 ton structureel wordt en de vrije ruimte fors zal aantasten. Graag een reactie ook van de 
wethouder hierop. Mogelijk kan nu de Reserve Sociaal Domein gebruikt worden ter dekking van dit 
tekort. De Roosendaalse Lijst is van mening dat we de financiële ruimte 2017 moeten inzetten op die 
onderdelen die de laatste jaren noodgedwongen te weinig aandacht hebben gehad. Tevens vinden wij 
dat we onze inwoners, die vele bezuinigingen hebben ondergaan, moeten meenemen in deze 
overschotten. Daar waar het verantwoord is, zijn wij voor lastenverlichting. Wij vragen het college 
kritisch te kijken naar de gesloten financiering bij de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Een nieuw 
contract en minder aanbod van afval moet kunnen leiden tot een lager tarief afvalstoffenheffing.  Een 
lagere inflatie dan geprognotiseerd kan wellicht ook bij de rioolheffing tot daling van het tarief leiden.   
Verlaging van deze tarieven tasten, vanwege hun gesloten karakter, de financiële ruimte nog niet aan. 
Dit impliceert dat ook andere belastingen kunnen dalen en hierbij opteren wij voor een afschaffing van 
hondenbelasting, mogelijk gefaseerd. Sport, cultuur en recreatie kan wat ons betreft niet genoeg 
aandacht krijgen. Het verenigingsleven hebben wij hoog staan. We zijn er voorstander van dat we de 
verordening en het beschikbare budget voor activiteitensubsidies kritisch bekijken en aanpassen daar 
waar nodig.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer… 
 
De heer DE REGT: Dit voorkomt… 
 
De VOORZITTER: Ja, ik denk over die hondenbelasting, want toen zag ik u opstaan.  
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De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter, dat was het zoveelste voorbeeld. Daarvoor werd al heel 
veel anders, anders gezegd.  
 
De VOORZITTER: Uw vraag is? 
 
De heer SCHIJVENAARS: U geeft aan als Roosendaalse Lijst dat de financiële malaise achter ons 
ligt. En u zegt dat we nu extra moeten gaan investeren maar hoe verklaart u dan dat wij de afgelopen 
jaren die financiële overschotten hebben gekregen. Is dat niet zo omdat we juist alle kerntaken 
hebben verwaarloosd en dat we dus misschien financieel rijk zijn maar maatschappelijk arm. En 
waarom, tweede vraag laatste, waarom was u tegen onze voorstellen voor het teruggeven van de 
afvalstoffenheffing? Was u tegen onze voorstellen voor verlaging van de hondenbelasting. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Om maar op uw eerste vraag antwoord te geven, we hebben de tering naar de 
nering moeten zetten. We hebben 40.000, 40 miljoen euro minder gehad vanuit de algemene uitkering 
dus dat hebben wij moeten bezuinigen en dat is ten koste gegaan, ook wellicht van wat kerntaken en 
dat die achterstanden proberen we nu met de financiële ruimte die weer terugkomt weer geleidelijk 
aan in te lopen. Dan uw tweede vraag wat betreft afvalstoffenheffing u doelt natuurlijk op het bedrag 
wat er nog staat in verband met juridische procedure met Attero, die is nog niet afgerond en het lijkt 
ons verstandig om daar nog even af te blijven. De ruimte die wij zien zien wij meer in het nieuwe 
contract en het minder aanbieden van afval waardoor we wellicht wat overhouden op de tarieven, 
kunnen houden.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor u nu zeggen dat de hondenbelasting wat u 
betreft overboord mag. Hoera. Dat is ook bij ons feest als we dat kunnen bereiken in de Kadernota. U 
zegt gefaseerd. Ik snap niet precies wat dat inhoudt misschien kunt u dat toelichten. Wat ik wel wil 
weten we hebben afspraken gemaakt over de heffing van de hondenbelasting dat zou de bedoeling 
zijn dat dat ook gebruikt zou worden voor hondenspeelplaatsen of andere zaken die honden dan weer 
aangelegen zijn. Maar ja die kunnen we dan niet meer betalen als we die hondenbelasting afschaffen. 
Dus gaan we daar wel mee door op die ingezette weg volgens de Roosendaalse Lijst of houdt het dan 
hier ook op? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Om met uw laatste vraag te beginnen. Die hondenspeelplaatsen dat zijn 
initiatieven die vanuit de burger komen, dus daar gaan wij ook geen geld in steken. Dat hebben wij 
overigens ook nooit gedaan anders dan wat er gefaciliteerd in de vorm van wat handjes, maar voor de 
rest hebben we daar nooit geld in gestoken dus dat zullen we in de toekomst ook niet doen. En wat 
betreft de afschaffing van hondenbelasting en sich, ja we gaan dan 3 ton natuurlijk inleveren. Dus we 
moeten even kijken wat die financiële ruimte gaat zijn. We kennen nog niet alle gegevens over 2017, 
de meicirculaire komt er nog aan, de septembercirculaire komt er nog aan dus afhankelijk van die 
ruimte die er is zullen we of volledig willen afschaffen of misschien in twee of drie jaar afbouwen. Daar 
kunnen we nu nog geen concreet antwoord op geven.  
 
De VOORZITTER: U kunt verder. Ja.  
 
De heer DE REGT: Ik had het over sport en cultuur, over de herziening van de subsidieverordeningen. 
Die herziening dat voorkomt ook dat we als raad steeds financieel moeten bijspringen zoals we de 
afgelopen jaren moesten doen en meteen kunnen we dan ook kijken of we misschien het aanvragen 
van subsidies wat eenvoudiger kunnen maken dan dat nu het geval is. Want wij horen wel eens vaak 
dat het een hels karwei is om die aanvragen in te kunnen dienen. Wat betreft sportaccommodaties 
merken we een diversiteit in eigendoms- en huurconstructies. Graag zien we één uniforme lijn waarbij 
de voorkeur uitgaat naar overdracht van accommodaties naar gebruikers inclusief het onderhoud. 
Wanneer hiervoor budgetten worden meegegeven ontstaat er een win-winsituatie. De gemeente is 
verlost van het onderhoud en de club krijgt de vrijheid om zaken zelf te kunnen regelen eventueel met 
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inzet van vrijwilligers en zo kunnen ze wellicht ook nog wat geld overhouden. Ook de inzet van 
mensen uit de kaartenbak kan hier een mooie bijdrage aan leveren, maar wij vragen wel om die 
procedure wat te kunnen versnellen en wat te vereenvoudigen. Want wij horen vanuit het veld dat dat 
allemaal niet zo soepel verloopt. Aangaande cultuur is de vorming van de cultuurcluster een juiste 
stap. Er moet wel oog blijven voor samenwerking binnen en buiten deze sector. Initiatieven leveren 
ook een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid. Strakke regelgeving mag 
geen belemmering zijn voor innovatie en creativiteit. Mogelijk kan de cultuurcluster nog worden 
uitgebreid met een soort van poppodium, in welke vorm, constructie of samenwerking dan ook.   
Festivals zoals Palm Parkies en Blommenkinders worden druk bezocht en het is goed om dit te 
verankeren. Het wordt nu wel tijd om een cultuurvisie te ontwikkelen waarin ook de wijken en de 
dorpen centraal komen te staan in plaats van enkel de stenen en de binnenstad. Tevens zijn we 
voorstander van een Cultuurfonds. Kansrijke initiatieven kunnen een steuntje in de rug ontvangen. Het 
bedrijfsleven, de overheid en crowdfunding zouden als financiers kunnen dienen. 
Wat de voorbije jaren wat achtergebleven is, is hetgeen ook uit de bewonersenquête bleek en dat is 
onderhoud aan grijs en groen. We scoorden daar net geen voldoende en dat moet dus beter. Deze 
bestuursperiode is al succesvol ingezet om achterstanden in te lopen. Bij de voorbije 
begrotingsbehandelingen heeft de Roosendaalse Lijst respectievelijk 5 en 6 ton vrijgemaakt, hetgeen 
geleid heeft tot zichtbare verbeteringen. Wij beseffen dat dit nog niet genoeg is en pleiten daarom, 
naast een inhaalslag, voor meer structureel budget, waarbij de nadruk vooral ook op grijs mag komen 
te liggen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Fijn te horen dat de Roosendaalse Lijst pronkt dat door hun 
extra geld beschikbaar wordt gesteld voor het achterstallige onderhoud van grijs en groen. Kan de 
Roosendaalse Lijst misschien ook aangeven waarom dat achterstallige onderhoud is ontstaan?  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Kijk we hebben als raad destijds besloten dat we teruggaan van 
onderhoudsniveau B naar onderhoudsniveau C en dat is gewoon een stukje mindere kwaliteit. En ja 
de mensen in de stad en dorpen zien dat natuurlijk en wij zien dat zelf ook, maar wij hebben altijd wat 
ik al eerder heb gezegd de tering naar de nering moeten zetten en nu we wat meer financiële ruimte 
hebben kunnen we misschien geleidelijk weer terugbouwen naar het niveau B wat we uiteindelijk 
natuurlijk allemaal nastreven. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar waarom moesten wij dan dat niveau terugschroeven?  
 
De heer DE REGT: Ja, ik denk dat ik niet duidelijker genoeg kan zijn. We hadden de middelen niet. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Het kan misschien ook zo zijn dat de middelen inderdaad gewoon 
verdampt waren in al die jaren daarvoor omdat wij, althans de meerderheid van de raad nogal domme 
keuzes heeft gemaakt. Is dat niet het echte verhaal. Is dat ook niet gewoon politiek dat u uitlegt en 
toegeeft aan de samenleving wij als Roosendaalse Lijst… 
 
De VOORZITTER: Uw vraag is? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Hebben grote projecten in gang gezet en daardoor hebben wij zoveel 
verliezen geleden en daardoor moesten wij onze kerntaken verwaarlozen, is dat niet het echte 
verhaal? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Nee, dat is toch niet het echte verhaal. U heeft het wellicht over Stadsoevers maar 
dat is een andere exploitatie en die, dat staat helemaal los van de reguliere exploitatie van de 
gemeente. 
 
De VOORZITTER: Nee, dit was een interruptie en het wordt geen zelfstandige termijn. De heer De 
Regt vervolgt zijn betoog. 
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De heer DE REGT: In de binnenstad is een aantal zaken voortvarend opgepakt. De samenwerking 
met de betrokken partijen, alsmede participatie van de bewoners, vraagt zorgvuldigheid en kan 
daardoor vertragend werken. We vragen wel om meer tempo daar waar mogelijk. Met de recente 
behandeling van het EAP heeft de Roosendaalse Lijst aandacht gevraagd voor de positionering 
richting het bedrijfsleven. De acquisitie verloopt via diverse kanalen, maar kan en moet wat ons betreft 
nog beter. Wij vragen daarom om online te investeren. We zijn blij met de smart doelstelling om 2000 
arbeidsplaatsen te scheppen. Dit vraagt wel lef, visie en een eigentijdse aanpak. Ook de afstemming 
met het onderwijs, dat aan moet sluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt, is nodig. Door de 
toenemende uitkeringen en tekorten op de BUIG-gelden moet hier vol op worden ingezet. Dat heb ik 
al eerder aangegeven. Wat we missen in de economische aanpak is recreatie en toerisme en hier 
liggen nog kansen. In het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen wordt melding gemaakt van een 
toeristisch plan voor Wouw,  wellicht kan dit doorgetrokken worden naar de rest van deze mooie 
gemeente, want dat verdient het zeker.  Bij Vitale Wijken en Dorpen vragen we ook aandacht voor de 
afname van het openbaar vervoer. Het is zinvol om na te denken over kleinschalige alternatieven, 
zoals een buurtbus-achtige oplossing.  Aandacht vragen we ook voor fraaiere dorps- en wijkentree’s, 
hetgeen de identiteit van wijken en dorpen beter accentueert. We zijn blij dat de hondenspeelplaatsen 
een vlucht nemen. Na onze aangenomen motie zijn de voorbereidingen opgestart voor diverse nieuwe 
locaties. Tot slot, hoewel niet specifiek tot Vitale Wijken en Dorpen behorend, wijzen wij u nog op de 
importantie van de buurthuizen. We ontvangen signalen over het niet sluitend krijgen van sommige 
begrotingen. Ondersteuning, in welke vorm dan ook, is hierbij wenselijk. De woningbouw trekt weer 
aan, ook in Roosendaal. Diverse bouwplannen, zowel in de stad als in de dorpen zijn, of worden 
binnenkort, opgestart. Stadsoevers, ’t Zand en de Bulkstraat, maar ook inbreiding en huisvesting in 
bestaande kantoorpanden, zijn voorbeelden waar huidige en toekomstige bewoners, jong of oud, 
ongeacht inkomen en/of gezinssamenstelling een plekje gaan vinden met de Woonagenda als kader 
hiervoor. We kunnen concluderen dat de zorgstelselwijziging een zachte landing heeft gehad. 
Vergrijzing en de bezuiniging op de jeugdzorg zijn voor ons redenen om de wethouder aan te sporen 
de transformatie voortvarend aan te pakken. De Veranderagenda, met versterking van het voorliggend 
veld, is hierbij leidend. Wij zien vooralsnog weinig beweging hierin en vragen om actie van de 
wethouder. Tevens vragen we of bij de WMO onafhankelijke cliëntondersteuning is geborgd. 
Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen een gewaardeerde plek te krijgen. Belangrijk ook is een 
goede communicatie om onze inwoners bekend te maken met het nieuw lokaal, integraal en 
onafhankelijk loket “De Toegang”. Communicatie over wet- en regelgeving moet laagdrempelig zijn.  
Voor onze jongeren vragen we al geruime tijd bijzondere aandacht. We moeten ervoor waken dat 
Roosendaal voor deze groep haar aantrekkelijkheid verliest om hier te wonen, te studeren liefst op 
hbo-niveau, werken, uitgaan en recreëren. Voor deze zaken, alsmede de jeugdwerkeloosheid, 
jongerencultuur en belang van verenigingen, moet blijvend aandacht zijn om Roosendaal, ook voor 
toekomstige generaties, aantrekkelijk te houden. We mogen geen generatie verliezen. De dialoog met 
de jongerenraad is een prima instrument en wij vragen het college voor de borging hiervan. Ik wilde tot 
slot nog een aparte paragraaf besteden aan verbonden partijen, maar daar hebben we tijdens de 
tweedaagse al een hele ochtend aan gewijd. Wat me daar vooral van bij is gebleven is, is dat we de 
deelname aan samenwerkingsverbanden vooral periodiek moeten doorlichten. Dit om de nut en 
noodzaak hiervan steeds opnieuw te kunnen bepalen. Tot zover onze beschouwingen over 2017. Ik 
wens het college veel wijsheid bij de totstandkoming van de Kadernota. En met onze inbreng komt u 
vast al een heel eind. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Ik ga naar de fractie van het CDA, mevrouw Van den 
Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. We staan nu halverwege in deze 
bestuursperiode. Er is veel werk gedaan maar een aantal zaken wacht op uitvoering of heeft nog meer 
tempo nodig. Roosendaal vraagt nu om zichtbare resultaten van gemaakte plannen. Roosendaal 
vraagt ook om een bestuur dat verder kijkt. Hoe ziet Roosendaal eruit in 2020, 2030?  
Voor de CDA-fractie is de centrale vraag: Hoe bewaken we de vitaliteit van Roosendaal?  
Wij willen dat Roosendaal echt de bruisende gemeente wordt die werd gepresenteerd bij de 
Toekomstvisie “Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt”. Ik citeer “In 2020 is Roosendaal een 
stad van mensen, van wonen en werken. Een complete en vitale stad.” Ik zie het filmpje nog  voor me 
dat leuke YouTube-filmpje met die flitsende beelden. U ook, denk ik. Maar nu blijkt uit een recente 
studie van Brabant Kennis dat middelgrote steden zoals Roosendaal hun aantrekkingskracht 
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verliezen. Jongeren en jonge gezinnen dreigen weg te trekken naar grotere steden. De vergrijzing 
slaat toe. En deze trend moeten wij zien te keren.  Door nu de juiste accenten te leggen in wonen, 
werken, leren en beleven, kunnen we jongeren en gezinnen, aan ons blijven binden. Dan kom ik eerst 
bij wonen. Eén van de actiepunten uit het raadsvoorstel Woonagenda is een concreet project voor 
jongerenhuisvesting te realiseren. Het CDA wil dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een ander actiepunt 
prestatieafspraken met woningcorporaties. Wij hebben deze nog niet gezien. We zijn benieuwd naar 
de inhoud. Wij  vragen  ook aandacht voor betaalbare woningen voor gezinnen. Welke huisvesting 
bieden wij aan huishoudens waarvoor een koopwoning onbereikbaar is? De binnenstad, dat hoort ook 
een beetje bij wonen. Hoe staat het nu met de vitaliteit van de binnenstad? Actuele ontwikkelingen in 
de retail vragen om creatieve oplossingen. De leegloop uit winkelpanden gaat in hoog tempo door. 
Roosendaal stond landelijk op de kaart vanwege de plannen van Riek Bakker maar de uitvoering lijkt 
te veel tijd te kosten, waardoor we kansen misschien missen. De Nieuwe Markt wordt dit jaar 
aangepakt, maar met de nieuwe centrumring wordt pas in 2017 een begin gemaakt. Tussen de 
Markten ligt er nog steeds troosteloos bij. We wachten nog op een parkeerplan. Zijn er al convenanten 
met marktpartijen/investeerders, die volgens de bestuursovereenkomst tot stand moeten komen? De 
CDA-fractie wil graag creatieve oplossingen, tempo en zichtbare resultaten. Dat geeft vertrouwen aan 
ondernemers en aan inwoners. Ook kijken wij uit naar besluiten over het stadskantoor en een doorkijk 
naar de toekomst van het gebied Mariadal. Werken en participeren: Werkgelegenheid zorgt voor 
vitaliteit in Roosendaal. Er is wel sprake van economische groei maar werkgelegenheid is nog steeds 
een zorg. De werkloosheidscijfers in onze regio zijn hoger dan het Brabants en het landelijk 
gemiddelde. Inzet van de economische actiepunten en een verhoogd ambitieniveau van het Werkplein 
Hart van Brabant zullen meer Roosendalers naar werk moeten leiden. Aandacht en inzet voor 
jeugdwerkloosheid vindt de CDA-fractie keihard nodig. En wanneer betaald werken niet kan, is 
vrijwilligerswerk een goede optie. Dit vraagt om maatwerk bij toepassen van regels bij een uitkering. 
En eenzaamheid kunnen we ook bestrijden door vrijwilligers in te zetten en mensen uit te nodigen tot 
vrijwilligerswerk. Ook jongeren zijn eenzaam. Dan leren. Ook een beleidsterrein waar we op in kunnen 
spelen om Roosendaal aantrekkelijk te houden voor jongeren en jonge gezinnen. Want hoe zit het 
nou met de vitaliteit van het onderwijs? Het einde van de onderwijscarrousel komt in zicht met een 
nieuwbouwplan voor De Fakkel en Sponder. Maar onderwijs is meer dan gebouwen. Het  CDA wil een 
goede en betaalbare voorschoolse voorziening voor 2 tot 4 jarigen, we dringen aan op uitvoering van 
onze aangenomen motie “Kinderen verdienen de beste start”. Daarnaast willen wij dat de gemeente 
de ontwikkeling van integrale kindcentra faciliteert en zo nodig een regierol pakt wanneer deze niet 
van de grond komen. Ook willen wij meer hbo-onderwijs naar Roosendaal halen. Dat houdt jongeren 
in Roosendaal en trekt jongeren aan. Een studentenstad zullen we nooit worden maar meer modules 
of onderdelen van hbo-onderwijs, uiteraard afgestemd op arbeidsmarkt, dat moet haalbaar zijn.  
Het uitgangspunt elke wijk en elk dorp een eigen school staat onder druk door dalende 
leerlingenaantallen. Samen met onderwijspartners moeten we naar duurzame oplossingen zoeken.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter. Het CDA haalt onder meer het punt hbo-onderwijs weer aan, dat dat zo 
noodzakelijk is voor onze stad. In uw inleiding ging u in op het feit dat Roosendaal een beetje 
achterloopt bij Brabant en dat het scenario is dat we een aantrekkelijke woonstad zouden moeten zijn. 
Brabant Kennis maakt daar in midsize Brabant nog een gangbaar scenario voor. Is het niet dat je dan 
juist duidelijke keuzes moet maken als stad om je te onderscheiden? Dus conclusie hbo-onderwijs niet 
per se nodig voor ons in Roosendaal maar meer focussen dat je hier goed kan wonen, leven en 
werken en dat we bijvoorbeeld goede verbindingen moeten hebben met Breda, het Zuiden met 
Antwerpen, met de randstad om juist ook te zorgen dat de jongeren hier vooral kunnen blijven wonen 
maar eventueel elders kunnen studeren wat op zich geen ramp hoeft te zijn.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, wij denken dat echt alle dingen, u dringt aan op onderscheid 
en keuzes maken, maar wij denken echt zelf dat juist onderwijs ook kan bijdragen tot het vasthouden 
van jongeren in onze stad.  
 
De heer YAP: Oké, voorzitter, dat mag CDA uiteraard vinden. Maar denkt u dat dat Roosendaal helpt 
met de uitdagingen juist waar we voor staan de komende jaren dat je ziet, ja dat, dat we al de 
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afgelopen jaren geen hbo-onderwijs opleiding Avans, Fontys of iets hier hebben naartoe weten te 
halen. Denk u dat dat de verwachting is voor de toekomst? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik heb begrepen dat… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: O, sorry, voorzitter, ik spreek iets te snel. Ik heb begrepen dat er 
wel iets van hbo-modules zijn hier in de stad. En ik denk dat wat er al is dat kan ook uitgebreid 
worden. En we staan voor grote opgaves maar dit zou ook kunnen helpen om onze stad, want wij 
denken echt dat ja toch met onderwijs ook een begin kan worden gemaakt om de jongeren toch meer 
vast te houden hier.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja voor de goede orde. U heeft het zojuist over 
studenten die Roosendaal zou ontbreken, wij zouden geen studenten hebben. Maar een mbo-
onderwijsinstelling heeft ook studenten en de zorg-mbo Roosendaal sluit naadloos aan op onze 
zorgambitie en sluit naadloos aan op die economie die we willen ontwikkelen. Het enige wat dan nog 
ontbreekt is een mbo-instelling voor transport en logistiek, dat zou geweldig zijn voor Roosendaal. 
Gaan we daarop, die kant uit denken? Of blijft u vasthouden dat Roosendaal mbo moet laten liggen 
en zich moet focussen op die hbo-module? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee, zo zie wij het niet natuurlijk. Het onderwijs wat wij hebben is 
prachtig en dat is goed voor onze stad en het sluit ook aan bij onze inwoners, denk ik. Maar het 
nastreven van toch ook iets meer hbo-modules zien wij toch ook als een uitdaging en ook iets wat 
haalbaar zou kunnen zijn. We willen het in elk geval niet laten liggen.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja en hoe ziet u dat voor zich? Een lobby of moeten we investeren in 
incentives voor hbo-instellingen om die hier naartoe te trekken? Of hoe wilt u dat? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou in de eerste plaats een lobby. En ik heb steeds begrepen 
dat die lobby ook bezig is, in elk geval daaraan gewerkt is alleen we horen daar de laatste tijd niets 
meer over dus vandaar dat wij het nog even onder de aandacht willen brengen.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. We zijn het eens met het CDA er is meer tempo 
nodig meer realisatie, meer visie, meer vitaliteit, we verliezen de aantrekkingskracht. De aanpak die 
hapert, helemaal met u eens. En dan zegt u vervolgens, u wilt van alles en nog wat, maar je wilt vooral 
creativiteit. Kunt u mij even een paar voorbeelden noemen van uw creativiteit als CDA-fractie? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, heeft u even? Nee, het is een flauw antwoord. Kijk, 
creativiteit daar bedoelen we mee in dit verband met de binnenstad de retail staat onder druk en het 
gaat in hoog tempo door. En wij willen graag dat daar creatief op ingesprongen wordt en het niet 
allemaal te lang blijft duren. En we begrijpen heel goed dat dingen tijd vragen, dat absoluut ook maar 
ja creativiteit hebben wij genoeg. Wij verzinnen genoeg moties, nou ik bedoel ik wil u straks na deze 
bijeenkomst nog wel even bijpraten op alles wat wij deze bestuursperiode aan ideeën hebben 
ontwikkeld. Dan kom ik bij het onderwerpje beleven. Hoe staat het met de vitaliteit van   
cultuur in Roosendaal? Roosendaal kan wel wat meer cultuur gebruiken. Dit kwam naar voren bij de 
avond in De Kring, waarbij organisaties hun wensen voor de stad kenbaar maakten. Durf te investeren 
in cultuur. De CDA-fractie is voorstander van het instellen van een Cultuurfonds zoals we dat in 
Tilburg, een samenwerking tussen ondernemingen en de gemeente, kunstenaars en publiek. Ik 
hoorde het mijn collega van de Roosendaalse Lijst ook net noemen, dus wat dat aangaat zitten we 
daarin op dezelfde lijn. En kijk ook eens college of fracties, kijk ook eens naar het facilitair bedrijf in 
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Bergen op Zoom, dat culturele initiatieven faciliteert en theaterruimtes biedt. Geef toneelverenigingen 
die op zoek zijn naar samenwerking een structureel perspectief. We verwijzen hierbij naar onze 
aangenomen motie Cultuurhuis, die nog maar gedeeltelijk is uitgevoerd. Toekomstig leegstaande 
schoolgebouwen zoals Da Vinci en De Sponder zouden geschikt kunnen zijn. Ten aanzien van andere 
activiteiten in onze gemeente willen we het ook even over het subsidiebudget hebben. In 2016 hebben 
we dat achteraf verhoogd met een motie en dat geeft aan dat het budget niet toereikend is. We 
hebben het ook gehad over regels en over ja voorwaarden die gelden op dit moment nog om subsidie 
te krijgen. Ja wat ons betreft gaan we daar gewoon als raad gezamenlijk mee aan de slag zoals we 
ook hebben afgesproken bij de Programmabegroting. Dus ik noem hier geen bedragen, geen dingen 
die wij nu per se willen veranderen. We gaan ermee, als raad mee aan de slag. Dan kom ik op  
Faciliteren en communiceren. De gemeente mag wat meer de F- factor en C- factor hebben vinden 
wij. Meer ambtelijke participatie. De gemeente doet een beroep op het maatschappelijk initiatief, maar 
organisaties die willen juist meer betrokkenheid vanuit het stadskantoor. Meedenken. En ook vragen 
inwoners om meer communicatie, bijvoorbeeld communicatie over veranderingen in de zorg. Inwoners 
weten te weinig de weg in het veranderde zorgland. Tenslotte heb ik nog twee opmerkingen. Over de 
zorg. De uitvoering van de motie “Investeren in het voorliggende veld” laat nog op zich wachten. De 
raad heeft het college een opdracht gegeven om extra te investeren in het voorliggende veld om de 
transformatie in het sociale domein te versnellen. Wij vinden het teleurstellend om te moeten 
constateren dat er nog geen concrete plannen liggen om dit doel te bereiken. Het allerlaatste wat de 
CDA-fractie nu wil zeggen is, gaat over de OZB, de onroerendezaakbelasting. De CDA-fractie vindt 
het merkwaardig om te vernemen dat de OZB in onze gemeente iets meer stijgt dan het landelijke 
gemiddelde. We hebben in de bestuursovereenkomst met elkaar afgesproken om de OZB niet meer te 
laten stijgen dan met een prijsinflatiecorrectie. Wij willen hier meer van weten. Wat zijn de oorzaken? 
Hanteren we niet het juiste correctiepercentage? Hoe komt het dat Roosendaal toch iets meer stijgt 
dan het landelijk gemiddelde? Daar gaan we achteraan. Maar als de wethouder daar nu al een reactie 
op wil geven horen wij dat graag. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Nog even niet. Meneer Yap, nog voor een nadere vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, u gaf aan dat u teleurgesteld was dat er nog geen plannen lagen ten aanzien 
van transformatie voorliggend veld en dergelijke. Maar ik begrijp toch goed dat dat binnenkort wordt 
gepresenteerd, 1 april meen ik? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, goed de opdracht is van begin november vorig jaar en ja wij 
zien dat er nog eigenlijk geen echte concrete plannen zijn en we wachten die af. We zien ze wel 
tegemoet en we gaan daar in de Commissie volgende week, denk ik, ook nog over hebben. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Dan ga ik naar mevrouw Oudhof van 
de fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De samenleving verandert snel. De globalisering, 
digitalisering en individualisering zorgen binnen de lokale samenleving voor nieuwe vraagstukken en 
noodzakelijke aanpassingen. Voorbeelden hiervan zijn: De Europese Commissie heeft vorige week in 
een rapport over de Nederlandse economie de alsmaar stijgende langdurige werkloosheid in 
Nederland en de groeiende verschillen tussen tijdelijk en vast werk, zorgwekkend genoemd. Zij stelt 
dat de werkgelegenheid vooral toenam door de toename van tijdelijke contracten en van meer 
zelfstandigen. De doorstroom van tijdelijk naar vast werk is daarbij beperkt. Roosendaal is door de 
samenstelling van de beroepsbevolking door dit soort ontwikkelingen kwetsbaar. Dat de samenleving 
verandert zien we ook in onze winkelstraten. Winkels die niet weg waren te denken uit het straatbeeld 
zijn toch verdwenen of zullen binnenkort gaan verdwijnen. Kleinere steden worden hierbij relatief 
zwaarder getroffen dan de grote steden. Het aantal mensen dat in onze stad werkt in de detailhandel 
neemt sterk af. Naast de detailhandel stoten ook zorgorganisaties momenteel veel medewerkers af. 
Grote werkgevers als Philip Morris en Philips hebben al eerder onze regio verlaten. Uit onderzoek van 
het Sociaal en Cultureel planbureau blijkt dat de groep die langdurig van een laag inkomen moet 
rondkomen, fors is gestegen. Bijna 4 %, dus bijna 1 op de 25 van de Nederlandse bevolking leeft al 3 
jaar of langer onder de armoedegrens. Opvallend is dat de helft daarvan wel betaald werk heeft, maar 
dat het inkomen dat ze daarmee verdienen niet voldoende is om rond te komen. Dat betekent onder 
andere dat er een groeiende groep arme mensen ontstaat met vaak problematische schulden. En dan 
als laatste ontwikkeling, die ik wil noemen en zeker niet onbelangrijk zijn het aantal arbeidsmigranten 
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uit Oost-Europa dat toeneemt en ook het vluchtelingenvraagstuk zal ons de komende periode in 
Roosendaal bezighouden. De vraag is dan hoe moeten wij in Roosendaal hierop inspelen? Voorzitter, 
de SP-fractie wil bij deze politieke beschouwingen graag aangeven wat wij als SP fractie voor de 
komende periode voor Roosendaal belangrijk vinden. Ik wil ingaan op 5 punten. Het eerste punt is het 
vergroten van de aantrekkingskracht van Roosendaal. Er is overduidelijk een grote concurrentieslag 
gaande tussen de gemeenten in Nederland. Dat zien we vooral ook bij de ontwikkeling van de 
binnensteden. Welke winkels blijven in welke stad bestaan en welke verdwijnen? Maar dat speelt ook 
bij het vestigen van nieuwe bedrijven. Wat is de aantrekkingskracht van Roosendaal. Duidelijk moet 
zijn met wat onderscheidt Roosendaal zich ten opzichte van andere gemeenten? Daar zullen we in de 
Kadernota 2017 aandacht aan moeten geven. Daarnaast is het belangrijk dat Roosendaal voor een 
brede doelgroep aantrekkelijk blijft. Het gaat dan om goede onderwijsvoorzieningen, een goed 
cultuuraanbod, sportvoorzieningen en een adequaat woningaanbod. Ten tweede weten wat er in onze 
samenleving speelt en daarop adequaat reageren. De veranderingen en de bezuinigingen in de zorg 
doen een groot beroep op de mantelzorgers, vrijwilligers, op de mensen die zorg nodig hebben en op 
de mensen die in de zorg werken. Om deze veranderingen zo goed mogelijk op te vangen is het 
noodzakelijk volgens de SP-fractie dat we blijven investeren in voorzieningen dichtbij de mensen.  
Voorzieningen die laagdrempelig zijn en ook voor iedereen bekend en bereikbaar zijn. Vanuit zorg- en 
welzijnsinstanties horen we dat het nodig is dat mensen nog meer in hun eigen omgeving een 
helpende hand krijgen van laagdrempelige wijkteams om de juiste zorg en ondersteuning te vinden. 
Zodat er meer en ook sneller wat gedaan kan worden aan eenzaamheid, armoede en veiligheid. 
Zodat er zorg verleend kan worden als er zorg nodig is. Waarbij het een aandachtspunt is dat de zorg 
flexibel ingezet wordt en waarbij er regie is op de verschillende activiteiten die verricht moeten worden. 
Het in stand houden van ontmoetingsplaatsen, zoals onder andere buurthuizen is naar onze mening 
hierin ook van belang.  Waarbij we ook de participatie centraal stellen. Wat mensen zelf kunnen doen, 
moeten ze ook zelf blijven doen. Doordat mensen vaak langdurig arm zijn ontstaan er steeds meer 
mensen met problematische schulden. De SP vindt dat de schuldhulpverlening eerder opgestart moet 
worden en ook verbreed moet worden. De professionaliteit van bewindvoerders moet een 
aandachtspunt zijn. Dan als derde minder regels en meer maatwerk. Het aantal langdurig werklozen 
neemt ook in Roosendaal toe. Het gevolg daarvan is dat ook het aantal bijstandsuitkeringen toeneemt. 
Wat de SP betreft zet het Werkplein nog te vaak in op te ambitieuze niet te halen plannen en wordt 
het tijd dat er echt maatwerk geleverd wordt.  De SP-fractie vindt dat er alle reden is en net zoals 
andere steden het ook al doen, dat we, dat er, best zoals andere steden het ook al doen om op korte 
termijn de regelgeving rondom de bijstandsuitkeringen aan te gaan passen. Dat betekent voor de SP 
minder regels en meer maatwerk ten aanzien van de bijstandsuitkeringen. Door de regels nu eens 
echt aan te laten sluiten op de behoeften en het belang van de mensen in de bijstand. Zodat de re-
integratie echt een bijdrage levert om de betrokkenen terug op de arbeidsmarkt te krijgen. En ook dat 
de samenleving ermee gediend kan worden. Bijvoorbeeld door mensen laten werken als vrijwilliger bij 
maatschappelijke taken zoals armoedeteams of sportclubs. Daarnaast moeten zij ook de mogelijkheid 
krijgen om wat bij te verdienen op de uitkering, zonder dat dat meteen gekort wordt op de uitkering. 
Graag horen we van de wethouder of hij ook vindt dat we deze plannen, gezien vooral de 
ontwikkelingen van de laatste tijd, toch snel moeten gaan doorvoeren. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de SP zeggen vereenvoudiging van de 
regelgeving voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen. Volgens mij hebben we ook te 
maken met landelijke wet- en regelgeving in het kader van de Participatiewet. Hoe wilt u dat dan toch 
versimpelen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, ik denk dat de heer De Regt het niet iets anders hoorde dan ik 
het gezegd zou hebben, want ik zeg dat mensen met een bijstandsuitkering minder regels opgelegd 
krijgen. Het is nu zo van dat zij moeten voldoen aan allerlei regeltjes, dat ze in allerlei trajecten gezet 
worden en dat ze minder, minder tijd hebben om echt op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk of naar 
werk wat wel tot, wat extra wordt bijverdiend op de bijstandsuitkering maar doordat ze zo onder druk 
staan komen ze daar niet aan toe. U heeft zelf in het verleden heeft u ook een voorstel gedaan voor 
het basisinkomen en wij, wij bedoelen daarmee dat dat ongeveer hetzelfde is. Alleen dan gaat het uit 
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van vertrouwen naar de bijstandsmensen die gewoon de ruimte krijgen om, om meer werk te gaan 
verrichten. 
 
De heer DE REGT: Ja, ik had ook nog een andere vraag, dat zat nog weer een stukje terug in uw 
betoog. U had het over een professionalisering bij de bewindvoering. Wat voor invloed kan de 
gemeente daarop uitoefenen volgens u? 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, het is een heel aandachtspunt dat de bewindvoerders eigenlijk ja niet 
voldoende kwaliteiten hebben om mensen met schulden te helpen. Nou wij zitten in het regionaal 
verband met bij de schuldhulpverlening, dus wat dat betreft kunnen wij daar wel invloed op uitoefenen 
om te kijken of wij in de regio daar enige, enige invloed op kunnen uitoefenen. Ik denk dat dat wel een 
belangrijk punt is dat er zodra we aan schuldhulpverlening gaan doen dat we ook goede kwalitatieve 
mensen inzetten als bewindvoerder. Voorzitter, dan ga ik verder. Mijn vierde punt is verbetering van 
het woningaanbod. De SP-fractie vindt het belangrijk dat er een adequaat woningaanbod is in de stad. 
Goedkope, betaalbare huurwoningen naast dure koopwoningen. De SP-fractie is daarom ook tegen 
de uitverkoop door AlleeWonen van sociale huurwoningen. Voor starters op de woonmarkt is er in 
Roosendaal nog steeds onvoldoende aanbod. In de Woonagenda is dit opgenomen, maar dat moet 
dan wel worden uitgevoerd. De SP vindt dat er voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en andere 
specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren op kort termijn adequate woonvoorzieningen 
beschikbaar moeten zijn. En als laatste: Vergroting veiligheid onder andere door het aanpakken van 
overlast in de wijken. In Roosendaal zijn er veel inwoners die zich op wijk en dorpsniveau inzetten om 
de veiligheid te vergroten en zich aansluiten bij de buurtpreventieteams. Dat is een goede zaak en 
komt zeker het veiligheidsgevoel ten goede. De SP vindt dat alle vormen van overlast in de wijken en 
dorpen serieus aangepakt moeten worden. Bewoners van wijken en dorpen geven veelvuldig aan last 
te hebben van het drugs dealen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw. Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, vindt de SP ook dat er behalve meer bouwen voor, in dat 
laagste huursegment dat dat er ook aan kan helpen dat mensen doorstromen naar duurdere woning 
als ze die ook kunnen betalen? Hoe staat de SP daar tegenover. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: De SP is niet alleen voor goedkopere woningen. Wij willen een breed 
assortiment, we willen goed, we willen duurdere woningen en goedkopere woningen. Dus wat dat 
betreft willen wij het juist zo breed mogelijk houden.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Maar zou, inderdaad voorzitter, de SP ook willen stimuleren dat mensen ook 
willen gaan verhuizen naar duurdere woningen. Dat was meer een vraag, dat er een breed segment 
moet zijn dat lijkt me logisch maar vindt de SP ook dat mensen door moeten schuiven? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, op zich zou dat natuurlijk het mooiste zijn, dat dat gaat gebeuren, 
dat mensen doorschuiven zodra ze wat meer gaan verdienen dat ze naar een duurdere woning gaan. 
Maar daar, daar heb je natuurlijk heel weinig invloed op als gemeente. En je ziet dus dat heel veel, 
heel veel mensen ook blijven zitten in een goedkopere woning.  
 
De VOORZITTER: Ja gaat u…. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik kijk even waar ik was. Ik doe even een zin terug. Bewoners van 
wijken en dorpen geven veelvuldig aan last te hebben van het drugs dealen. Voor de SP is belangrijk 
dat op een constructieve wijze de drugsoverlast in wijken en dorpen aangepakt gaat worden. Dat 
betekent niet alleen sanctionerend optreden, maar ook professioneel jongerenwerk inzetten en 
voorzieningen creëren ten aanzien van het cannabisgebruik bijvoorbeeld aan de rand van Roosendaal 
waar men legaal, zonder overlast te veroorzaken voor anderen, aan het benodigde kan komen. Dit 
zou de leefbaarheid in wijken zeer zeker ten goede komen.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, eerst toen uw betoog over dit stukje begon was ik heel blij, ik 
denk repressief aan pakken van de zware jongens maar nu glijdt het alweer een beetje af. Hoe ziet u 
dat nu voor zich aan de rand van de stad koopt u uw wiet maar de harde drugs blijft nog gedeald 
worden op de straten. Ik snap niet waarom dat het probleem echt gaat oplossen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, de softdrugs is natuurlijk ook een heel groot probleem onder de 
jongeren in Roosendaal en ik denk dat je nu in Roosendaal al zelfs hebt dat jongeren gaan dealen om 
toch aan de hoeveelheid te komen. En ik denk zodra zij makkelijker aan de hoeveelheid kunnen 
komen en daar verder minder moeite voor hoeven gaan doen om op straat te gaan dealen. Dan denk 
ik dat je een groot probleem in de wijk zou kunnen aanpakken.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, prima dat dat gratis gaat weggeven, maar wij zijn er meer voor 
om de bewoners in de wijk die de overlast ervaren van dat dealen om die te beschermen en als eerste 
die mensen gerust te stellen en daar proberen de criminelen buiten te houden. En u kiest voor de 
andere weg. U gaat ze bevoorraden om te hopen dat dan de overlast verdwijnt. Ik vind het een beetje 
een omgekeerde wereld.  
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, voorzitter. Wij hebben het helemaal niet over gratis verstrekken. Wij hebben 
het juist over de overlast beperken. En wat we nu zien is dat het repressief oplossen en we zien nu 
eigenlijk alleen maar dat er meer overlast komt dat, dat mensen er eigenlijk alleen maar meer last van 
krijgen omdat het veelvuldig voorkomt. We zien het cannabisgebruik toenemen dus dat betekent dat 
er ook meer overlast komt. En nu is het zo dat er heel veel mensen hier in Roosendaal of jongeren in 
Roosendaal die daar toch gebruik van maken, want ja dat bestaat gewoon dat kunnen we niet 
wegdrukken gaan het of moeten ze het ergens anders gaan halen of ze gaan op straat een dealer 
zoeken. En dat is een slechte zaak vindt de SP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, laatste kort. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat er meer 
overlast wordt ervaren omdat we niet genoeg optreden? Volgens ons betreft wel.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Is de SP niet bang dat door een stukje legalisatie van het 
cannabisgebruik dat het juist een aantrekkende werking heeft van jongeren van buiten Roosendaal en 
dat het weer teruggaat naar de oude situatie van tien jaren terug dat we hier weer enorme 
buitenlanders Belgen en Fransen die hier komen dealen gaan krijgen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat zou natuurlijk zijn als heel Nederland, als er in heel Nederland 
geen coffeeshops zouden zijn maar wat natuurlijk heel opvallend is, dat Roosendaal en Bergen op 
Zoom geen coffeeshops hebben en Breda en Etten-Leur wel. Dus wat dat betreft vind ik dat wij zelf 
het probleem in onze stad zelf moeten oplossen en niet naar andere gemeentes uit moeten wijken.  
 
De heer DE REGT: U kent de ligging van Roosendaal tegen de grens natuurlijk dus je kunt op je 
klompen aanvoelen dat daar mensen vanuit België en over de grens hier naartoe komen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, daar zijn natuurlijk allerlei oplossingen voor te vinden. Kijk als er 
een legaal ruimte te vinden is dat mensen daar af kunnen halen aan de rand van Roosendaal dan 
moet je alleen maar je pasje laten zien en je kan het krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat het 
probleem makkelijk op te lossen is.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Erkent de SP überhaupt dat er voor sluiting van 
de coffeeshops in de hele gemeente op alle mogelijke buurten in alle mogelijke buurten meer overlast 
was dan dat er nu is? En dat binnen 15 seconden. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter. Dat zijn de woorden voor de heer Van den Beemt. Als ik nu in de 
wijken en de dorpen rondloop dan hoor ik alleen maar van de mensen dat er heel veel overlast is van 
drugsdealers en dat is in alle wijken dus wat dat betreft, denk ik, dan dat het toch een groot probleem 
is.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, het zijn blijkbaar mijn woorden, uw beleid. Gefeliciteerd 
waar het college, waar de burgemeester van de twee samenwerkende steden nu een aantal jaren 
mee bezig zijn. Het zijn mijn woorden dat dat succes heeft. Ik weet niet waar ik de eer aan verdiend 
heb, maar dat is natuurlijk klinkklare onzin mevrouw Oudhof. Er is een enorme achteruitgang van de 
overlast, wat niet wil zeggen dat de overlast die er is dat je die niet moet blijven aanpakken.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ik heb geen vraag gehoord, voorzitter. Dus ik ga verder met… 
 
De VOORZITTER: Ja, meneer Schijvenaars, nog even uit de coulissen naar voren. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Wij zijn het eens met de SP als het gaat over tweedeling in de 
samenleving. We begrijpen van de SP dat zij vijf dingen willen, meer aantrekkelijkheid, dichtbij, 
maatwerk, verbetering woningmarkt en het aanpakken van de overlast. U bent als SP bent u mede 
verantwoordelijk voor het beleid van de afgelopen twee jaar. Kunt u even ingaan op wat de SP heeft 
bijgedragen aan het beleid van de afgelopen twee jaar als het gaat over deze vijf door u gewenste 
aandachtspunten? 
 
De VOORZITTER: Ja het is eigenlijk geen interruptie maar een hele grote vraag, die u eigenlijk in uw 
termijn had moeten stellen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Het is geen interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Het is een hele directe vraag, de SP komt met een verhaal… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee. Ja, nee. U vraag is…. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kritiek hebben op de coalitie… 
 
De VOORZITTER: Uw vraag is, meneer Schijvenaars, uw vraag is gesteld. Ik laat het antwoord aan 
mevrouw Oudhof maar ik vind dit geen interruptie.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter ik vind dat u daarin gelijk heeft want wat heeft het voor zin omdat ik 
nu ga zeggen dat heb ik gedaan, dat hebben we gedaan. Als u onze site leest, SP-site heb ik daar 
een heel jaarverslag gedaan dus wat dat betreft kan u dat allemaal nalezen wat wij de afgelopen 
anderhalf jaar gedaan hebben, dus. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, volgens mij hebben wij geprobeerd met elkaar afspraken te 
maken over het voeren van een debat. Eén van de afspraken was dat je inhoudelijk ingaat en 
antwoord probeert te geven. Ik zal de vraag voor u gaan vereenvoudigen. Kunt u één voorbeeld 
noemen heel concreet wat de SP heeft gedaan de afgelopen twee jaar om deze coalitie tot een 
succes te brengen. 
 
De VOORZITTER: Nou dat is al een stuk beter. Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou voorzitter, wij hebben de wethouder van Zorg en ik denk als u de 
bezuinigingen ziet die op de zorg plaatsgevonden hebben en u ziet nu wat er gebeurd is in de 
gemeente Roosendaal en hoe goed dat die zorg toch zijn plaats gevonden heeft en dat het natuurlijk 
beter moet dat onderschrijven wij. Maar er is een hele goede aanzet gegeven om die zorg toch voor 
elkaar te krijgen dus wat dat betreft denk ik meneer Schijvenaars daar mogen wij zelfs trots op zijn op 
onze wethouder. Voorzitter, ik ga door naar de conclusie. Voorzitter, we staan de komende periode 
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voor lastige vraagstukken. Op korte termijn vraagt dit om snelle oplossingen. Daarbij moeten we oog 
blijven houden voor de langere termijn ontwikkelingen. Zodat Roosendaal sociaal, levendig en gezellig 
blijft ook in de komende jaren. In wijken en dorpen ontstaat steeds meer samen kracht. De eigen 
kracht van mensen wordt sociaal, gezamenlijk ingezet. We zien steeds meer goede initiatieven vanuit 
de inwoners zelf. De SP waardeert het dat mensen weer meer naar elkaar om kijken en dat het samen 
doen ook ten goede lijkt te komen aan de onderlinge solidariteit. Dit proces moet vanuit de overheid 
ondersteund en verder mogelijk gemaakt worden, zodat iedereen in Roosendaal mee kan doen en 
mee kan blijven doen, zodat er geen mensen tussen wal en schip geraken. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Nee, nog een vraag van de heer Yap aan mevrouw Oudhof. Meneer 
Yap, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik dacht ik wacht even tot het einde. U had in één tussenzin genoemd uw 
actiepunt stop de uitverkoop van huurwoningen. De wethouder heeft al eerder op uw vraag 
geantwoord onzin, want dat speelt niet. Wat gaat u dan er dan nu nog mee doen?  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de antwoorden van het college daar gaan wij volgende week extra 
vragen over stellen, want daar zijn we niet tevreden mee en natuurlijk is er wel, zeker door  
AlleeWonen is er wel, is er een minder aanbod van huurwoningen omdat er toch al lange tijd verkoop 
plaatsvindt van huurwoningen. En wij betreuren dat, wij gaan, we hebben binnenkort nog een gesprek 
bij AlleeWonen en wij gaan dat toch nog onder de aandacht brengen bij AlleeWonen.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dus kloppen de antwoorden van de wethouder niet? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, wij zijn het niet eens met de antwoorden van de wethouder en daar 
zullen wij volgende week verder op ingaan.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel, mevrouw Oudhof. Dan kijk ik naar de fractie van de VLP, de 
heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, Roosendaal verandert de laatste weken klinkt steeds vaker een 
geluid van trotsheid op de stad Roosendaal en haar dorpen. Er werd in menig kroeg meegezongen de 
mooiste stad van Brabant dat is Roosendaal. En nou wekenlang zijn wij verguld dat de Heerlijckheijd 
Nispen de Brabantse Dorpen Derby heeft gewonnen. Dat steeds meer mensen trots zijn op ons 
Roosendaal en haar dorpen betekent nog niet dat we op onze lauweren moeten gaan rusten. Sterker 
nog, het betekent dat we juist extra in actie moeten komen om het beste er uit te halen. Want de 
opgaves die voor ons liggen liegen er niet om. En hoewel haast en spoed zelden goed zijn kunnen we 
niet nog eens jaren de tijd nemen. Van de VLP kunt u actiebereidheid verwachten. Niet buiten hier op 
de markt om ongenoegen te uiten, maar hier in actie en in woord, in moties en in amendementen in 
verre gezichten en in de bereidheid moeilijke beslissingen te nemen. U kunt de VLP aan uw zijde 
vinden als de ideeën maar ten goede komen voor stad en dorp. En dat er actie moet komen zien we in 
onze binnenstad. De Nieuwe Markt is nog niet af of de V&D legt het loodje. De nieuwe centrumring 
wordt niet meer dan een paar nieuwe verkeersborden en zelfs dat duurt al langer dan dat Actiesport, 
Manfield, Dolcis, DA, Le Cadeau allemaal worden opgedoekt. De wereld verandert dus veel sneller 
dan dat Samantha en Rob de binnenstad weten te transformeren. Wanneer beginnen we nu met de 
herstart van de Nieuwe Markt? Wat doen we met de niet bestemde middelen voor de centrumring? U 
heeft allemaal de noodoproep gelezen van detailhandel Nederland van afgelopen zaterdag. Ze roepen 
gemeentes op om per direct in te grijpen en zien als belangrijkste zet het verlagen of afschaffen van 
de parkeertarieven. Dat is een smeekbede voor actie, smeekbedes die wij als raad al meer dan twee 
jaar horen van ondernemers en nu nog wachten we en nu nog…. Ja, ik krijg een interruptie, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nou, mevrouw Koenraad uw wordt zeer uitgenodigd door de spreker. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ik vroeg me af of de heer Van Gestel ook de krant gelezen had 
vandaag. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zeker hebben we die gelezen en meneer Lok heeft in de krant 
juist geformuleerd dat de tarieven in de garages dus niet zijn verhoogd en meneer Lok heeft duidelijk 
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aangegeven dat de garages per saldo de gemeente niets opleveren. Maar de Begroting heb ik erop 
nageslagen ja dat is toch een zes ton opbrengsten begroot van het straatparkeren. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Maar, voorzitter, heeft u ook gelezen dat de momenten dat er gratis parkeren 
is op koopzondagen dat het bezoek dus niet stijgt, dus dat die oplossing die u schetst dat dat eigenlijk 
geen oplossing is voor de problemen die u aandraagt.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, uit andere gemeentes blijkt daar waar eerste uur, eerste twee 
uren vrij parkeren wordt ingevoerd het aantal bezoekers in de binnenstad toeneemt. En daar waar we 
gaan funshoppen een hele zondagmiddag ja daar staat die auto heel lang. Dus wat dat betreft, 
voorzitter, volgens mij moet u daar een dag voor uittrekken en de kleine boodschap doen we op het 
internet. Ja, zo simpel is het, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden 
besloten om parkeergarages te bouwen, die moeten betaald worden. Daar zit een exploitatie aan ten 
grondslag. U zegt van gratis parkeren, dat kan natuurlijk. Zegt u dan we betalen dan maar geen 
subsidies meer uit of onderhouden de plantsoenen niet meer. Welke keuzes gaat u dan maken?  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Kijk voorzitter, u bent weggelopen met mevrouw Bakker en mevrouw Bakker 
is heel stellig, het aantal vrije parkeerplaatsen in het centrum moet afnemen maar dat betekent ook 
dat er gratis geparkeerd kan worden en in de parkeergarages moet u een model zien te vinden waarin 
we dus de eerste zoveel minuten of uren of vrij kunnen parkeren. Tarieven moeten sowieso omlaag en 
dat de parkeergarages in Roosendaal uiteraard natuurlijk onderhoud moeten plegen etcetera, etcetera 
dat snap ik, dat is niet vreemd, dus er zal altijd een tarief blijven bestaan. Wat mij betreft funshoppen 
de hele middag nou dan betaalt u 4 euro of 2 euro in Valkenswaard betaalt u 3 euro werkt perfect. U 
zult zien de aanzuigende werking is fantastisch. Weet u wat ik nog belangrijker vindt dat u er ook 
reclame voor maakt, want als u er geen reclame voor maakt dat het gratis parkeren is of eerste twee 
uur vrij is, dan kunnen de mensen ook niet weten dat ze hier natuurlijk moeten komen. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dan heb ik nog even een aanvullende vraag. Er stond vandaag ook een keurig top 
10 lijstje, ik hou altijd van lijstjes, daar stond Roosendaal gelukkig helemaal niet in. Het waren allemaal 
tarieven van boven de 3 euro bijna. Roosendaal zit op 1,80 euro of 1,85 euro dus, ik denk, dat 
Roosendaal landelijk gezien ver beneden het gemiddelde zit. Bent u dat met mij eens? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, het straatparkeren is 2,10 euro per uur, dat nodigt niet echt uit.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil aan de heer Van Gestel vragen 
of hij het niet ook even, de VLP heeft een duidelijke mening over de parkeertarieven. Vindt de VLP het 
niet beter om gewoon ook niet even te wachten waar de binnenstad nu zelf mee komt in samenspraak 
met de ondernemers. Wij onthouden ons even van onze mening, wij vinden het beter om even af te 
wachten. Wat vindt u daarvan? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, goed dat u het vraagt. Wij wachten al 7 maanden op een nieuw 
parkeerbeleid. En onze oproep onlangs in december, noodoproep, weet u wat we doen 
gemeenteraad. We bevriezen die tarieven en we zetten die Binnenstadsorganisatie onder druk, het 
tekort gaan we uit hun begroting maar halen want Samantha en Rob u moet nu tot actie komen, er 
moet resultaat komen. We wachten al 7 maanden, u wijst hem allemaal af. U zegt dat komt er aan 
geen probleem. Het is nu maart ik heb nog geen aanzet gezien. Ik heb vanmorgen ook de krant 
gelezen, ik heb nog geen aanzet gezien. Dus wat dat betreft voorzitter, volgens mij weinig actie van u 
en van ons en van Samantha en Rob. Ik weet niet, maar ik ga nu met de Kadernota weer verblijden 
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met nieuwe amendementen, voorstellen, moties over het parkeren want het is anders is het toch 
treurig gesteld, voorzitter, 7 maanden. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee, de CDA-fractie is het met u eens dat het lang duurt terwijl 
we eerst na de Kadernota zeiden in september, begin najaar, toen werd het voor kerst nu is het maart 
en hebben we nog niets dus wij hebben ook in de bijdrage genoemd dat er nog geen parkeerplan ligt, 
maar wij willen dat toch nog even afwachten. 
 
De heer VAN GESTEL: Uitstekend, waar wij vragen om actie, voorzitter, wacht u af. Prima. 
 
De VOORZITTER: Even voor de luisteraars thuis, Rob en Samantha dat zou Jip en Janneke kunnen 
zijn, dat zijn, dat is de binnenstadsdirectie en die twee mensen hebben ook achternamen, dus vermeld 
dat ook even in een opbaar debat voor de notulen en de luisteraars thuis anders wordt het zo, zo 
ontzettend familiair. Arwen, je mag door. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel. Ik zeg toch maar burgemeester voor de zekerheid, want je weet 
toch maar nooit. Samantha en Rob de Jong uiteraard u heeft het wel begrepen. Samantha de Jong en 
Rob nee nou ben ik het kwijt, voorzitter, nou ben ik het kwijt, nou ben ik het kwijt. U brengt mij 
helemaal in verwarring. De Binnenstadsdirectie zullen we het zo zeggen. En voorzitter, in alle ernst als 
we wel zo passief blijven als nu en afwachten dan is de huidige 10 miljoen investering voor de 
binnenstad de minst waardevolle investering ooit. Wethouder Verbraak kan ons dan beter vertellen of 
zijn telefoontjes naar Ierland nog tot resultaat zijn gekomen, gaat de Primark ook in onze binnenstad 
investeren. Want nu niet Breda maar Tilburg een vestiging heeft binnengesleept zijn de kansen voor 
ons Roosendaal gestegen! Doet het college er alles aan om dat te laten slagen? 
Heeft u al gebeld naar Canada? Hudson Bay staat te trappelen om de V&D over te nemen.  
Wij hebben voor u het nummer dus al opgezocht, pen en papier bij de hand: 001 866 225 8251. U 
kunt morgen bellen dan komt u in verbinding met Hudson Bay, ja voorzitter. Als wij samen voor 
Roosendaal gaan, gaan wij ook samen voor de binnenstad. Ook de VLP, maar kom in actie! 
Waar actie is ook nodig is gebleken is de Bulkstraat, 20 jaar! De lang gekoesterde droom van de VLP 
wordt nu eindelijk bewaarheid we kunnen er gaan bouwen. Al in december 1995 heeft de gemeente 
Wouw voorgesteld om “de Bulk” te ontwikkelen, 21 jaar later gaat het dan toch gebeuren. Beter laat 
dan nooit, maar dat toont wel aan hoe langzaam alles gaat hier. De VLP is een partij van vooruit zien, 
van de drang om te veranderen, om voor Roosendaal en haar dorpen op alle punten iets positiefs te 
gaan bijdragen. Zo wil de VLP wel eens graag weten, nu de rechtszaak met Attero klaar is, wanneer 
de burger zijn 30 euro kan terugzien. Het is tijd dat we de reserves en financiële zekerheden, die zijn 
ingebouwd, terug laten vloeien naar de burger en niet pas in 2018, maar gewoon nu. En nu wordt het 
dan wat ons betreft ook hoog tijd om bijvoorbeeld meer te investeren in het onderhoud van het 
openbaar gebied. De Roosendaalse Lijst steunde een oproep hiertoe enige tijd geleden van de VLP  
en hopelijk komen we samen tot die actie. Nog steeds is het onderhoud namelijk slecht. In de 
Tolberg vindt men bij alle bruggen houtrot aan steunpalen, voetpaden die ineens overgaan op 
plantsoenen en scheve tegels zijn eerder gewoon dan uitzonderlijk. Ook binnen het groen areaal is 
het onduidelijk of inwoners met elkaar nu wel of niet mogen bepalen of bomen worden weggehaald. 
Is er al zicht op een richtlijn, een verordening een beleid om dit duidelijk te krijgen waar zij we aan toe 
en zo ja wanneer kunnen we dan zo’n beleidsnotitie verwachten van mevrouw Schenk? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja ik was even bang is dat de enige optie, bomen weghalen, want 
daar schrik ik wel een beetje van.  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, maar wat nu een pijnpunt is bij veel inwoners is dat als zij 
bijvoorbeeld een boom belemmerend vinden voor hun perceel dat er niet een duidelijke richtlijn is op 
basis waarvan we kunnen stellen deze boom kan weg of deze boom kan niet weg en wat zijn de 
voorwaarden om hem wel of niet te kunnen weghalen. Bijvoorbeeld er moet steun zijn van de buren, 
want dat moeten we al, participatie zegt u dan. Dus ik denk dat het heel slim is dat er een 
beleidsnotitie komt of een stuk of een richtlijn waarin staat hoe we dat gaan regelen met elkaar, dat 
burgers vooraf weten hier ben ik aan toe als die boom echt belemmerend is voor mijn perceel, voor 
mijn huis, zonlicht, takken door de bomen, door de keukenramen, dat soort zaken, voorzitter.  
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Voorzitter, dat is dus niet de enige actie die we van de Roosendaalse Lijst, of liever van hun 
collegeleden vragen. Ook wethouder Theunis staat hopelijk in de startblokken. Is de reconstructie van 
het eerste gedeelte van de Kade nu al begonnen? Begin van het voorjaar zouden de werkzaamheden 
aanvangen, dus willen wij graag weten hoelang de vogels buiten moeten fluiten voordat het voorjaar is 
bij de wethouder. En zoals u weet, als het voorjaar dan is begonnen, zal de wielerzomer zich snel 
aandienen. Ongetwijfeld staat deze promotionele wielerzomer al in de startblokken, maar hoe staat 
het met de 15.000 euro die aan de amateurwielersport evenementen per amendement is toegezegd? 
Commissies, comités zijn al bezig met het vastleggen van zaken zoals jurybus tot hekwerken. 
Waarom duurt het toch zo lang voordat hier invulling aan wordt gegeven. Ben duidelijk en kom tot 
actie! Daarnaast heeft de VLP duidelijk op haar netvlies staan dat op het gebied van sport er veel zal 
moeten veranderen in deze gemeente. Sport moet weer prominenter op de agenda staan, dus geen 
sport accommodatiebeleid, maar sportbeleid en de sporters die centraal staan. Onze 
wethouder Sport is toch niet onzichtbaar? De faciliterende rol van de gemeente kan en moet veel 
prominenter en geef daarin de sportclubs en sportevenementen meer aandacht. Innovatie en 
onderhoud van gymzalen, meer ruimtes ter beschikking stellen, scheidt subsidiebudgetten tussen   
sport en cultuur en verhoog die budgetten met 100.000 euro. Want sport verbindt, zorgt voor meer 
leefbaarheid, sociale contacten, verbetert de gezondheid, zet Roosendaal op de kaart en bovenal 
brengt het plezier voor velen. Sport en ook Cultuur als de belangrijkste uitlaatklep voor stad en dorp! 
Dat kan in clubverband en als evenement. Belangrijk is dat de Gemeente Roosendaal investeert in 
materialen zoals hekwerken voor evenementen. Synergie zoeken tussen buurtgemeenten en dorpen 
om hekwerken aan elkaar uit te lenen, dat verlaagt de kosten en verhoogt de veiligheid. Want 
investeren in hekwerken is investeren in veiligheid. Dit soort praktische faciliteiten regelen we voor 
onze evenementen, clubs en verenigingen dat is een expliciete en duidelijke wens en inzet van de 
VLP.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De VLP, begrijp ik, wil nog meer sport maar hoeveel 
meer sport kun je hebben in Roosendaal. Als ik kijk hoeveel sport we al hebben Aleco Sport Visions 
die ontzettend vernieuwend bezig is, heel recent het sportgala het boksgala, volgens mij in 
Roosendaal sta je op en ga ja naar bed met sport. Kan de VLP nou eens duiden wat ze nou echt 
anders willen met sport in Roosendaal. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, klaarblijkelijk heeft u de bijeenkomst van de 17

e
 februari in De 

Kring niet bijgewoond waar dus alle participanten uit de samenleving aanwezig waren ook sportclubs, 
sportverenigingen, sportevenementen. Dit zijn duidelijke wensen die vanuit het veld naar voren 
komen, dat ondersteunen we, dat onderschrijven we. Dus waar u het vandaan haalt weet ik niet, 
voorzitter. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik was ook bij die bijeenkomst waar over sport werd gesproken. 
Ik heb zelfs geluisterd en wat ik daar heb gehoord is dat ze inderdaad zeggen van we zouden het leuk 
vinden als ook bij de kleinere evenementen ook de wethouder Sport er is. Ik heb ook gehoord dat ze 
hebben gezegd ja het hele subsidiegebeuren rondom sport is best wel lastig voor ons dat willen we 
allemaal wat eenvoudiger hebben. Maar ik heb niemand horen zeggen Roosendaal heeft geen 
sportbeleid of wij kunnen ons ding niet doen. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, dan heeft u de bijeenkomst wel bijgewoond, maar ik merk dan 
op dat u het verslag van die bijeenkomst niet gelezen heeft.  
 
De VOORZITTER: Nou ja, laat ons nou niet de maat nemen wel gelezen, niet gelezen dat dat zo 
komen we niet verder. Gaat u door, meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter.  Naast deze concrete punten ziet de VLP voor haar 
geliefde gemeente een groeiende noodzaak voor een betere mobiliteit. De ontsluiting Tolberg is door 
de VLP als enige onder de aandacht gebracht van de Tolberg inwoners en wij staan zij-aan-zij in hun 
vrijwel unanieme opvatting dat er iets moet gebeuren aan de verbetering van de bereikbaarheid en 
veiligheid van deze wijk. Ontsluiting aan weerszijden helpt niet alleen de grootste wijk van 
Roosendaal, maar komt ten goede aan de gehele gemeente. Afgelopen week is weer prijs, de 
spoorbomen blijven uren dicht, daar moeten we echt iets aan gaan doen. En dan de Leemstraat, de 
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raad is overtuigd, de ondernemers zijn overtuigd, gebruikers van de Leemstraat zijn overtuigd. Laten 
we dan niet onnodig langer wachten, maar de boel eens goed aanpakken. En waar de VLP misschien 
in de toekomst toe voorstellen over zal indienen om de 10 miljoen euro van wethouder Polderman 
echt te gaan gebruiken. Want wanneer gaan we nu in hemelsnaam dat geld nou eens een keer uit 
gaan geven? Ook nu weer blijven er waarschijnlijk miljoenen over op de zorg in de jaarrekening. 
En inwoners verdienen goede zorg en investeringen horen daarbij. De VLP is als enige partij 
bereid geweest om uit deze middelen ook opvang van sociaal kwetsbaren mogelijk te maken, wij 
hopen nog steeds een meerderheid te vinden voor dat initiatief. En wij zijn sterk voorstander van 
bijvoorbeeld de plannen in Wouwse Plantage voor een zorgcluster aan het dorpshuis. Kunnen we dat 
niet met deze middelen versnellen en verbreden naar andere dorpen en buurten? Kunnen we die 
middelen niet inzetten voor meer zorginnovatie? Wijkteams? Zorg op maat en Zorg in de buurt? Als 
we deze middelen ongebruikt op de plank laten liggen, dan heeft deze wethouder Zorg uitstekend het 
beleid van zijn voorganger Partij van de Arbeid wethouder Jongmans uitgevoerd, maar nergens het 
verschil gemaakt.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, de heer Van Gestel noemde even de opvang voor sociaal 
kwetsbaren dat u daar geld voor vrij… maar ik had even gemist welke sociaal kwetsbaren u daar, voor 
welke kwetsbaren u op wilt, opvang wilt regelen. 
 
De heer VAN GESTEL: Eind 2014 hebben wij u raad aangeboden een initiatiefvoorstel voor de 
opvang van deze sociaal kwetsbaren. Voor een aantal partijen kwam het op een ongelegen moment. 
Ze wilden wachten op de Woonagenda waar we het niet meer terug hebben gezien. Een aantal 
andere fracties waren pertinent tegen ja dat kunt u zo eens aantreffen, voorzitter, dus dat 
initiatiefvoorstel is waar ik aan refereer. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, dat was het voorstel over het alternatief voor de hostel eigenlijk, dat 
bedoelt u of niet.  
 
De heer VAN GESTEL: Dat is breder getrokken dus niet alleen die doelgroep maar ook andere 
doelgroepen. En ik krijg weer een interruptie, voorzitter. Het is feest vanavond. 
 
De VOORZITTER: Ja, van meneer Raggers. Ja. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. U gaat een beetje snel voor mij meneer Van Gestel. Ik wil 
een klein stukje terug. Hoor ik u nu echt de Tolberg als enige partij claimen? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, als ik ja zou zeggen, voorzitter dat is al te goedkoop natuurlijk. We hebben 
als enige partij een enquête bij alle mensen in de Tolberg uitgezet en ja andere partijen hebben dat 
gewoon simpelweg niet gedaan en we zijn als enige partij met bewoners in de Tolberg ook echt in 
discussie gegaan over wat zij vinden van de ontsluiting en als enige partij hebben wij stelselmatig 
aangedrongen op vaart en meer tempo en de Tolberg. U kwam niet verder als het reserveren van 
hetgeen overblijft van andere mobiliteitsprojecten. Ja, nou zo ken ik er nog een paar, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Ik geef u de enquête heel graag, maar niet de Tolberg. 
 
De VOORZITTER: Aansluitend de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter.  We zitten nog steeds te wachten tot de VLP 
met de uitslagen van de enquête hier breed het debat in gaat eigenlijk. Het is leuk dat u daarover 
begon. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat hebben wij ook reeds gedaan in de Commissievergadering. 
De heer Heeren heeft dat prima gedaan en u heeft er allemaal kennis van genomen. Dat u daar 
misschien niet bij bent geweest, het woord niet heeft gevoerd, weet ik niet maar het is op band terug 
te kijken. Voorzitter, ons appel over de zorg en de zorgmiddelen. En daarbij hebben wij gezegd dat de 
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wethouder het verschil moet gaan maken, want actievoeren op het Malieveld is toch heel iets anders 
dan de acties uitzetten die nu nodig zijn om onze gemeente vooruit te helpen! Voorzitter, de VLP 
denkt mee, doet mee, werkt mee aan de verandering van onze gemeente op de meest positieve en 
creatieve manier. Wij brengen ideeën en zoeken draagvlak. Dat is de laatste periode bij u in de smaak 
gevallen. Dat blijven wij ook doen. Maar wij zijn wel een partij van zo hier en daar een uitgesproken 
mening. Recht toe recht aan. Zo blijven wij als enige partij tegen de komst van de Polen in de 
Bergrand  en het Hostel aan de Wouwseweg. Voor wat ons betreft gaat dat zorgen voor 
overlast, onveilige situaties en in alle ernst zeggen wij dan ook “zint eer ge begint.” En we zijn er voor 
de stad, haar dorpen en onze inwoners en delen meningen en angsten met elkaar. 
Zo voelen wij aan wat nodig is en anticiperen op de best mogelijk manier. Zo blijkt uit alle 
onderzoeken in Nederland dat ze niet staan te springen, Nederlanders, om grootschalige opvang van 
asielzoekers. Simpelweg geen draagvlak voor. Wij zijn een partij die zoekt naar draagvlak in de 
samenleving. Niet waar wij het moeten afdwingen, maar daar waar wij het zien ontstaan. Wij zijn als 
VLP eendrachtig en dat voorzitter, concluderend nog een keer, de mooiste stad van Brabant dat is 
Roosendaal en zonder haar dorpen schittert ze niet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer De Regt nog en aansluitend de heer Van den Beemt. Dank u 
wel. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde u aan het begin van uw betoog zeggen van wij 
zijn volhardend in besluiten, dat durven wij ook en aan de andere kant zegt u ja er moet wel draagvlak 
voor zijn. Hoe rijmt u dat met elkaar. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, een stevige maatregel hoeft niet per se te stuiten op weerstand of minder 
draagvlak in de samenleving. Maar de wijze waarop we die invullen met elkaar die grote, moeilijke 
beslissingen dat is van groot belang voor onze stad en dorpen en inwoners. En die beslissingen 
daarvoor kun je zeker draagvlak zien ontstaan, maar je moet het goed uitleggen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk allemaal maar één 
spreektermijn vanavond, dus ik wil via de interruptie toch even laten weten dat de VVD vond dat zeker 
de eerste helft van het betoog van de VLP een prachtig betoog was en dat wij er ook vanuit gaan dat 
we op een heleboel onderdelen samen naar de Kadernota kunnen gaan toewerken. 
 
De VOORZITTER: Ja dat is ook geen interruptie. Dat had u ook in de nazit kunnen gaan zeggen dat u 
het zo fijn vindt wat hij gezegd heeft. Nee, nee, nee, dit, even tussen haken geparkeerd, dat is het 
niet. Maar goed, oké. U krijgt een compliment.  
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Incasseren en verder niet op ingaan. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: O, u bent ook tevens aan het eind van uw betoog? Oké, dan ga ik naar de heer 
Van den Beemt, dan kunt u uw complimenten voortzetten tien minuten lang, vooral richting het 
college. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Na Eric, Sandra, Ada en Arwen mag dan de VVD 
nu aan de bak. Wij zijn vanavond aan het proberen om hier met deze gemeente ergens heen te gaan. 
En is uiteindelijk niet het doel van onze gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen hier een zo 
aangenaam mogelijk leven heeft? Om dat doel te benaderen willen we dat de gemeente zich inzet 
voor veiligheid, gelijke kansen, goede opleidingen, zorg voor degenen die dat nodig hebben, zorg voor 
degenen die zo lang voor ons gezorgd hebben. Waarschijnlijk liggen de meningen daarover binnen 
onze raad niet heel ver uit elkaar. Maar daar is wel veel geld voor nodig en die hoeveelheid geld is 
beperkt. Hoe meer bedrijven zich hier vestigen, hoe meer werk er is, hoe meer werkende mensen hier 
wonen, hoe meer geld wij hebben om te besteden aan veiligheid, onderwijs en zorg. Werken aan een 
steeds aantrekkelijkere gemeente voor bedrijven, bewoners en bezoekers is dus het middel om ervoor 
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te zorgen dat het hier goed is. Daarom kiest de Roosendaalse Lijst ervoor niet te blijven hangen in 
een kerntakendiscussie, daarom streven wij naar veiligheid, naar lagere belastingen en naar minder 
regels. Daarom zien wij als speerpunten in onze politiek: veiligheid, economie, cultuur en sport. 
Als we nou, om onze gemeente aantrekkelijker te maken en zo dus die economie te verbeteren, sport 
en cultuur willen bevorderen, dan moeten we dat natuurlijk zo doen dat sport en cultuur de economie 
versterken, niet hinderen. Hetzelfde geldt voor zorg, als we betere zorg willen krijgen moeten we de 
gaten die de markt laat liggen aanpakken, en niet zelf gaten in de markt gaan slaan. Bij de Kadernota 
zullen we hier nog op terugkomen, want we moeten ervoor oppassen dat subsidiestromen en vrije 
markt elkaar niet beschadigen, maar juist elkaar aanvullen. Als we bezoekers van onze binnenstad en 
onze evenementen gastvrij willen ontvangen mogen we ons als gemeente ook wat meer als gastheer 
gaan gedragen. Misschien lijken het kleinigheden, maar denk eens aan goede bewegwijzering, een 
goede VVV, voldoende materiaal voor evenementen - de dranghekken- aanvaardbare wegen naar 
sportterreinen, openbare toiletten, genoeg fietsnietjes en aantrekkelijke parkeersystemen. Als je thuis 
gasten ontvangt let je op de details en is het schoon, dus als gemeente mogen we dat ook wat meer 
gaan doen. Een duurzame vorm van bezoekers overigens aan onze gemeente zouden ook studenten 
kunnen zijn. De VVD pleit ervoor onverminderd te blijven streven naar hbo in deze gemeente. 
Bezoekers willen veilig zijn en zich veilig voelen. Een schone omgeving, nette parkeerfaciliteiten, 
cameratoezicht en liefst vriendelijke uniformen op straat, dat is wat onze gemeente moet bieden. 
Ook moet veiligheid in en om ons verkeer op orde zijn. Het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan 
zet veiligheid ook voorop. En de raad heeft zelfs nog extra inzet mogelijk gemaakt zoals op korte 
termijn de Leemstraat, en op iets minder korte termijn Tolberg en Weihoek. Veiligheid steekt ook 
steeds de kop op in discussies rondom de Woonagenda. Wie woont waar? Wat betekent dat voor de 
buurt? Hoe kijk je aan tegen bovenlokale vraagstukken die ons lokaal wonen en onze lokale 
woonomgeving raken? Laten we ook in de kwesties rondom het wonen de veiligheid steeds een 
prominente rol geven. De Roosendaalse VVD vindt dat wij hier niet alleen landelijke, maar ook 
nadrukkelijk lokale politiek moeten durven voeren. Sport en cultuur, worden de hele avond al 
genoemd, zijn ook ongelooflijk belangrijk voor de individuele bewoners van Roosendaal en voor 
Roosendaal als eenheid. Daarom mag er ook een meer richtinggevend cultuurbeleid en sportbeleid 
zijn. Daarom moeten we kijken of ons systeem van subsidiëren geen aanvulling nodig heeft, 
aanvulling waardoor ook minder formele clubs of evenementen een kans maken een steuntje in de 
rug te krijgen. Misschien een aanvulling in de zin van iets als het al genoemde Cultuurfonds waar 
verstandige mensen snelle beslissingen kunnen nemen met geld dat wordt ingebracht door anderen 
dan alleen maar weer de overheid. Als we in Roosendaal leegstand ervaren maar geen ruimte hebben 
voor exposities of podiumkunsten zijn we dan niet problemen aan het creëren of aan het negeren in 
plaats van ze op te lossen? Als we in deze raad spreken over onderwijs, kunnen we dan ook even 
onze aandacht richten op zaken als muziekonderwijs wanneer amateurverenigingen alarm slaan over 
de verschraling van het muziekonderwijs en graag helpen om daar iets aan te doen. Als we omringd 
worden door cultureel erfgoed zouden we dan niet onze cultuurhistorie meer gaan inzetten voor de 
maatschappij?  Dat zijn een paar zaken waar we meer naar moeten kijken de komende tijd. 
En natuurlijk mogen we ook kijken in onze portemonnee, naar de centen. Als we structureel geld 
overhouden dan is wat betreft de VVD een deel daarvan inzetbaar voor cultuur en sport, want zo 
vergroot je de aantrekkelijkheid van de gemeente en werk je aan nieuwe structurele meevallers. 
Niet duidelijk is wat ons betreft wat er rondom de zorg en bijstand nou allemaal te gebeuren staat. 
Stapelen zich de meevallers nu op bij de WMO, of moeten we ons juist schrap zetten voor 
tegenvallers in de bijstand? Moeten we wel of niet extra investeren in de zorg, moeten we 
reserveringen blijven aanvullen of niet? Kunnen we meevallers inzetten voor sport en cultuur of niet? 
Ons bekruipt het gevoel dat we al een hele poos geen raadsvoorstellen vanuit het Sociaal Domein 
langs hebben zien komen. Maar is dat nou goed nieuws of niet? Als we hier vanavond een vraag 
willen stellen dan is dat dus deze: Wanneer komen er voorstellen en niet mededelingen, vanuit de 
boezem van het college al dan niet unaniem naar onze raad? En natuurlijk, voorzitter, moeten we 
investeren in lagere belastingen. Als we geld overhouden als gemeente dan zijn we dus iemand geld 
aan het afnemen zonder dat er voldoende redenen voor waren. En dan begin je natuurlijk, niet alleen 
als verstandige overheid, maar ook uit puur uit fatsoen ermee minder geld weg te halen bij de 
bewoners en de bedrijven die daar zelf hard voor hadden gewerkt. Belasting ophalen, oké, maar meer 
ophalen dan je weet dat er nodig is: Nee! De VVD, ook de VVD, ziet de hondenbelasting overigens als 
een van de meer logische keuzes om te beginnen met een lastenverlaging. En zij zijn niet de enigen 
zo te zien. De komende jaren, zo mooi zichtbaar als je kijkt naar de ontwikkelingen rondom de 
binnenstad, lijkt de creatieve sector een steeds grotere invloed te gaan krijgen op onze omgeving en 
op onze economie. Vanuit de centrale overheid wordt, bijvoorbeeld door Minister Kamp, ook 
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aangespoord die creativiteit in te zetten. Misschien moeten we de economische rol van de creatieve 
industrie dan ook wel veel beter gaan bekijken en stimuleren dan we nu doen. Overigens, met de 
komende voltooiing van de raadsvoorstellen Economisch Actieplan en economische actiepunten 
mogen we gelukkig zijn. Een gemeente die voor ogen heeft waar inzet nodig is en in hoeverre inzet 
haalbaar is, dat getuigt van realisme. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u. Een paar zinnen eerder sprak de VVD-fractie dat zij voorstander 
zijn van lagere lasten, minder belastingen. Recent hebben de Nieuwe Democraten dat voorstel 
gedaan, het teruggeven van een deel van de afvalstoffenheffing, het verlagen van onder andere de 
hondenbelasting toen was u tegen. Waarom? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, omdat het ondeugdelijke voorstellen waren. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Wat was er dan ondeugdelijk aan, want u pleit zelf dat u dat wilt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, die vraag die had u beter toen kunnen stellen, toen we 
daarover in debat waren.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, echt een laatste poging om toch een debat te krijgen met de 
VVD-fractie. We vragen, we vragen om een eerlijk antwoord op een eerlijke vraag en het gaat vooral 
over de geloofwaardigheid van de VVD. Als u ja zegt als u eerder nee zegt en u gaat nu ja zeggen 
dan moet je dat uitleggen. Dat kunt u vast en zeker. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De eerdere voorstellen, ongetwijfeld niet 
allemaal van de Nieuwe Democraten die deugden gewoon niet. U zit te fantaseren rondom dekking, u 
zit te fantaseren rondom gesloten financieringen. We hebben liever realistische, serieuze voorstellen 
en daarom, daarom ben ik ook benieuwd of u straks gaat aankondigen dat u meegaat in de wensen in 
deze raad om naar die hondenbelasting te kijken, want ik denk dat we daar allemaal graag uw steun 
bij hebben. Nou, realisme, voorzitter dat is ook nodig bij de ontwikkeling van de binnenstad. 
Halverwege de vorige collegeperiode heeft deze raad via een raadscommissie een besluit genomen 
en daardoor werden kaders vastgesteld die de basis hebben gevormd voor het wensenlijstje vanuit de 
politiek voor het plan van Riek Bakker. Binnen en vanuit de raadscommissie die daarmee bezig was is 
indertijd gesproken over termijnen van dertig jaar. We zijn nu twee jaar bezig, twee jaar met de eerste 
stappen van de plannen, twee jaar werken aan uitvoering. Het bestemmingsplan ligt gereed om het 
besluitvormingscircus te doorlopen. De Nieuwe Markt gaat dit jaar op de schop. De verkeersring 
rondom de binnenstad kan binnenkort van de tekentafel naar de collegetafel en dan naar de raadszaal 
reizen. Linksom of rechtsom ik weet niet meer welke richting het was.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter en ik heb u daar zojuist allen voorgeschetst dat de winkels al 
eerder failliet gaan dan dat er überhaupt iets afgerond is in die binnenstad. U heeft het nu weer over 
tekentafel, collegetafel, duurt allemaal wel lang. Centrumring wat niet meer inhoudt dan een paar 
nieuwe verkeersborden, welke tekentafel, welke collegetafel. Roept u met mij nou eens een keer om 
actie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, net als de VLP willen wij actie! Ook zien wij, ook wij zien 
natuurlijk de perikelen rond V&D, Perrysport, Actiesport. Maar onze gemeente is nu beweging, wij wijn 
al in beweging gegaan dus de kans dat wij deze veranderingen succesvol op weten te pakken is veel 
groter dan bij al die andere gemeenten die geen idee hebben wat ze nou eigenlijk willen en alleen 
maar dingen zien gebeuren. Wij hebben de hele zaak al opgetuigd, wij zijn al aan het bewegen. Wij 
zijn in actie aan het komen, dus ongetwijfeld hebben wij daarin een voordeel. Voorzitter, u merkt het 
misschien ook hierin de Roosendaalse VVD kijkt met vertrouwen naar de toekomst. We hebben een 
serieus college dat realisme en haalbaarheid combineert met de behoefte vooruit te komen. We 
hebben, hoewel ik hele lijsten met problemen heb gehoord, denk ik wij we hebben geen grote 
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problemen, hooguit een aantal onduidelijkheden. We zijn in deze gemeente de veiligheid en de 
economie aan het versterken. Samengevat, voorzitter, waar de VVD vanavond voor pleit: Ten eerste, 
sport en cultuur extra financieren zodra structurele meevallers dat mogelijk maken, dat doen we, we 
denken dat te doen, via een organisatie vanuit hun eigen wereld waarbij kleine initiatieven makkelijk 
en zonder formele rompslomp snel kleine bedragen kunnen ontvangen. Ten tweede structurele 
meevallers inzetten om lokale belastingen te verlagen of af te schaffen en denk dan bijvoorbeeld aan 
de hondenbelasting. En ten derde doorgaan met uitvoeren van binnenstadsplannen, daarbij koers 
houden, niet bij iedere vorm van tegenwind van richting veranderen maar wel blijven kijken of het doel 
actueel is gebleven. Voorzitter een positief, optimistisch verhaal van de VVD die tevreden is met het 
college en tevreden was met de spreektijd.  
 
De VOORZITTER: Precies tien minuten. Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik ga naar meneer 
Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Zo’n zeven jaar geleden ben ik actief geworden in de 
medezeggenschap in zowel mijn werk als op de basisschool van mijn dochters. En waarom? Omdat ik 
graag meedenk. Ik denk dat de leiding van de luchtmacht en van de school van mijn dochters het 
beste voor hebben met het bedrijf en de werknemers maar ze kunnen niet alles weten. En ze hoeven 
niet alles zelf te bedenken. Bovendien zijn het twee sectoren die te maken hebben met overheidsgeld 
en met diverse bezuinigingen, ze moeten dus zorgvuldige keuzes maken. Dit geldt ook voor 
Roosendaal, voor het college en voor de gemeenteraad. De coalitie heeft momenteel 23 van de 35 
zetels, een ruime meerderheid dus. Ze kunnen eigenlijk alle besluiten zelfstandig nemen en redelijk 
pro forma voorleggen aan de gemeenteraad, maar dat hoeft niet en dat is niet wenselijk. D66 heeft 
momenteel nog maar 2 zetels in Roosendaal maar ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
ambitie en drive. We denken graag mee, dat hebben we de afgelopen jaren ook getoond. D66 
Roosendaal is trots als we constructieve oppositie worden genoemd. We zijn uiteraard kritisch waar 
nodig maar constructief waar het kan. In het belang van onze hele gemeente en al haar inwoners en 
dat zullen we ook de komende jaren blijven doen. We zijn gelukkig van mening dat het behoorlijk goed 
gaat met onze gemeente, maar het kan altijd beter. Zeker op het gebied van informatievoorziening en 
besluitvorming. Zeker ook in de gemeenteraad. We willen twee voorbeelden van het afgelopen jaar 
aanhalen waaruit blijkt dat het beter kan in onze gemeenteraad. Het eerste voorbeeld betreft 18 
februari jongstleden we hebben toen in de Commissie ruim drie uur is vergaderd over de 
Woonagenda. En drie uur zou toch garant moeten staan voor een solide besluitvorming. Maar 
eigenlijk ging het drie uur louter over een detailonderwerp: De huisvesting van 88 arbeidsmigranten in 
een kantoorpand aan de Bergrand. Zeker een belangrijk onderwerp en iets wat duidelijk leeft bij een 
groot deel van onze inwoners maar de rest van de Woonagenda sneeuwde totaal onder. En op de 
maandag ervoor zong bovendien het compromis aantal van 50 arbeidsmigranten al rond. En raad 
eens waar we als gemeenteraad na drie uur op uit leken te komen? 50 ja. Het andere voorbeeld is de 
Programmabegroting in november vorig jaar. Daar spraken we urenlang grotendeels over de 
besteding van 800.000 euro.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt op het vorige punt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, inderdaad, voorzitter dank u wel op het vorige punt. Ik hoor iets over 
een compromisvoorstel nou was ik ook bij die drie uur van die Commissievergadering. Ik vond het op 
zich goed besteed maar vanuit welke uitersten is dat compromis dan tot stand gekomen? Want de 
eerste spreker begon met 50 en de laatste had het over 50 en er waren hooguit twee fracties als ik me 
goed  herinner die iets anders voor ogen hadden. Maar dat was toch geen compromis, het was toch 
een wens van de raad die daar op tafel lag?  
 
De heer RAGGERS: Ik zie het toch zeker als een compromis, want uiteindelijk is er de volgende dag 
een besluitenlijst rondgestuurd vanuit de griffie. Die leek te zijn genomen die besluitenlijst maar ik heb 
heel veel reuring daarover gehoord en zo vast stond dat besluit niet. 50 het is geen 88 het is geen 0, 
het is een mooie poldermiddenweg. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, de heer Raggers geeft nou een hele eigenaardige 
weergave van het debat waar in ieder geval de VVD wel actief aan meegedaan heeft, ingezet, 
beargumenteerd heeft ingezet op 50 en ja waar ook helemaal niemand verder over in discussie ging. 
Ik, ik snap werkelijk niet hoe u bij het beeld komt dat dat rommelig tot stand gekomen is en dat er 
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ergens van een compromis sprake zou zijn. Want nogmaals een compromis betekent de ene partij wilt 
het één en de andere partij het ander en je eindigt halverwege. Maar welke club wilde dan iets anders 
dan 88 of 50, want er moet nog een derde zijn dan. Anders was het geen compromis. 
 
De VOORZITTER: Voordat de heer Raggers antwoord geeft wijs ik erop dat vanavond op de agenda 
staat de algemene politieke beschouwingen gericht op 2017. En dat betekent vooruit kijken en ik heb 
nu het idee dat we een Commissie die geweest is gaan ontleden en dat verdraagt zich niet naar mijn 
bescheiden oordeel maar het is, de inhoud is aan u en van u en voor u verdraagt zich niet met de 
politieke beschouwingen. Ik geef het maar even mee voor u verdere verloop van de avond. 
 
De heer RAGGERS: Mag ik nog even zeggen dat ik het woord rommelig absoluut niet in de mond heb 
genomen, dus die is geheel voor de heer Van den Beemt. Ik weet wel dat wij als D66 en dan zal ik 
erover ophouden, voorzitter, hebben gepleit voor u mag best beginnen met 50 maar je moet 88 niet 
uitsluiten en als blijkt dat er geen overlast is dan kun je doorgaan naar 88. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het gaat natuurlijk met name om het punt waarop de 
gemeenteraad kenbaar maakt, al is het een Commissievergadering wat hun wensen zijn. U heeft uw 
wensen 88, wij hadden 0 daar is geen compromis in bereikt. De overige fracties hebben aangegeven 
wat hun wensen zijn, dat geldt voor elk dossier. En als de wethouder dan goed luistert in de 
Commissie dat goed aanvoelt en dat zo wil vertalen vind ik het alleen maar winst en geen verlies. En u 
schildert het af als verlies en dat vind ik zonde.  
 
De heer RAGGERS: Ik wil graag aangeven dat ik het verlies vond dat er drie uur lang over één punt 
hebben gedebatteerd.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn pas een weekend weg geweest waarin wij onder 
andere gesproken hebben hoe we effectiever kunnen vergadering en nu heeft u het al vijf minuten 
over een andere Commissie dan denk ik van ja, waar is het goed voor.  
 
De heer RAGGERS: Volgens mij had ik ongeveer 1 minuut 10 over die Commissie en zijn die andere 
4 minuut, nee 3 minuut 50 sorry voor andere partijen.  
 
De VOORZITTER: Weet u wat, laten we lekker doorgaan. De heer Raggers het perspectief op 2017. 
 
De heer RAGGERS: Het andere voorbeeld, ik ga nog één voorbeeld aanhalen, voorzitter. Is de 
Programmabegroting in november vorig jaar want daar spraken we urenlang grotendeels over de 
besteding van 800.000 euro. En eigenlijk nog specifieker slechts over 150.000 euro van dat bedrag 
omdat de rest van het vrij te besteden bedrag eigenlijk al was vastgelegd door de coalitie. En begrijp 
me goed 150.000 euro is best veel geld maar de begroting van de gemeente is 239 miljoen euro op 
jaarbasis en als de koek 239 miljoen is dan is 150.000 euro slechts kruimelwerk. 150.000 is namelijk 
slechts 0,006% van de Begroting en dit zijn twee voorbeelden die volgens D66 aantonen dat het beter 
moet en dat het beter kan. En we willen de hele gemeenteraad en het college de hand reiken laat 
iedereen meedenken zo vroeg mogelijk voor een nog betere besluitvorming in een zo vroeg mogelijk 
stadium. En tegen het college wil D66 zeggen wees transparanter en wees dat zo vroeg mogelijk. 
Wees zo duaal mogelijk ook als wethouder van Financiën. Als beheerder van de portemonnee van de 
gemeente heeft hij een grote invloed op heel veel beleid in onze gemeente ook op dat van andere 
wethouders en daarbij hoort een grote verantwoordelijkheid. Roosendaal mag zich gelukkig prijzen dat 
onze wethouders het beste voor hebben met onze gemeente en dat geldt zeker ook voor de 
wethouder van Financiën. Maar het kan transparanter. En zaterdag zat ik naast wethouder Theunis 
toen de term “Toinsparantie” in mij opkwam het kan echt “Toinsparanter” in de gemeenteraad van 
Roosendaal. Dat is in het voordeel van de wethouders zelf, dat is in het voordeel van de raad en dat is 
in het voordeel van onze hele gemeente. Het geldt voor het hele college. Gebruik de denkkracht van 
de politieke partijen, van alle politieke partijen zo vroeg mogelijk.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd of de heer Raggers nog wat 
voorbeelden kan noemen van punten  waar die begroting dan transparanter had gekund. Anders dan 
dat we nu aan het doen zijn en in De Kring hebben gedaan en met de Kadernota gaan doen, want wij 
vinden dat in ieder geval ook een stap vooruit. Maar kunt u een paar voorbeelden noemen in plaats 
van alleen in uw tekst te moeten blijven hangen.  
 
De heer RAGGERS: Wij vinden het belangrijkste voorbeeld dat je eerder moet kunnen meedenken als 
alle politieke partijen over meer van de Begroting in plaats van alleen de 150.000 euro die ik zojuist 
zei.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dus uw voorbeeld is dat we hier nu staan 
vanavond.  
 
De heer RAGGERS: Dat zijn uw woorden die ik even niet snap.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou voorzitter, we zijn hier met de algemene politieke beschouwingen 
bezig het doel daarvan is dat de Kadernota naar aanleiding van onze opmerkingen vorm krijgt. De 
Kadernota is de voorbereiding voor de begroting dus u gaat nu uitpakken met uw wensen voor de 
Begroting. Daar staan we hier voor, dus ik dacht dat dat uw voorbeeld dan wel moest zijn want het is 4 
maart geloof ik, 3 maart. 
 
De heer RAGGERS: 3 maart. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dat lijkt me rijkelijk vroeg om al te werken aan de begroting voor 2017 en 
dat zijn we aan het doen. Hoeveel vroeger moet het dan? 
 
De heer RAGGERS: Ik kom ook aan het einde van mijn termijn zeker nog enkele voorbeelden. Ik geef 
alleen aan hoe wij als D66 vinden dat het hele proces kan en zou moeten. Ik had gezegd dat is in het 
voordeel van de wethouders zelf, in het voordeel van de raad en in het voordeel van onze hele 
gemeente. En het geldt voor het hele college. Gebruik de denkkracht van alle partijen zo vroeg 
mogelijk. Niet pas bij het verdelen van de kruimels maar nog voordat de koek wordt aangesneden. 
D66 zal dat vertrouwen waard zijn. D66 zal constructief blijven meedenken. De voorbeelden van de 
begroting en de Woonagenda  tonen volgens D66 ook aan dat we het als gemeenteraad nog een stuk 
beter moeten doen. Dat we ook zelf de verantwoordelijkheid moeten willen nemen om onze 
informatiepositie te verbeteren en niet wijzen naar het college of naar elkaar maar samenwerken voor 
onze gemeente. Begrippen die bij die democratische besluitvorming horen zijn onder meer control- en 
risicomanagement weten als raad wat er speelt, weten welke risico’s daarbij spelen en weten welke 
beheersmaatregelen daar vooraf tegen zijn genomen. Aan de gemeenteraad Roosendaal is diverse 
malen advies uitgebracht over hoe we de control voor de raad kunnen verbeteren onder andere door 
de aanbevelingen in het rapport Stadsoevers van Necker & Van Naem uit 2012. De helft van die 
aanbevelingen was gericht aan het college maar de andere helft aan de raad en zo zijn er meer 
rapporten die we als raad wel tot ons nemen waarvan we ook zeggen dat we er ons in kunnen vinden 
om vervolgens toch voornamelijk door te gaan op de oude weg. En op dat gebeid hebben wij nog een 
mooie uitdaging wij als gemeenteraad met z’n allen. Nogmaals D66 denkt graag constructief mee ook 
het komende jaar. Twee dingen willen zij specifiek aan u voorleggen. D66 wil beginnen met aandacht 
te vragen voor het vluchtelingenvraagstuk. De wereld heeft een uitdaging op dit gebied en Nederland 
heeft als veilig en welvarend land een verantwoordelijkheid te nemen op dit gebied. Ook Roosendaal 
heeft een verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn in grootte een top 50 gemeente in Nederland. In 
Roosendaal woont grofweg één tweehonderdste gedeelte van onze inwoners dan moeten we ook de 
verantwoordelijkheid willen nemen om ons deel bij te dragen in noodopvang, in het huisvesten van 
statushouders, in het verzorgen van scholing voor vluchtelingen in het bieden van een 
toekomstperspectief enzovoorts. D66 roept op tot het proactief nemen van onze verantwoordelijkheid 
in Roosendaal, die is nodig zo gauw mogelijk. Het tweede punt dat D66 wil meegeven is beleving van 
en in onze gemeente. Roosendaal is meer dan een woonstad, meer dan een woongemeente. D66 wil 
streven naar de beleefstad Roosendaal, de beleefgemeente en daarvoor zijn een paar zaken volgens 
ons essentieel. Allereerst moet de basis op orde zijn qua onderhoud. Een nette stad met misschien 
wel vaker onderhoudsniveau B dan C voor het grijs en groen kan en zal positief doorwerken in heel 
veel zaken. Bijvoorbeeld in het woon- en leefplezier van zowel burgers als onze gasten, want ook op 
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het gebied van toerisme kan Roosendaal nog veel groeien. Het is ook belangrijk voor onze binnenstad 
hoe Roosendaal zich daar presenteert. De binnensteden hebben het moeilijk in heel Nederland. Wij 
zijn juist vernieuwend bezig in Roosendaal en dat verdient een goede kans met de juiste 
randvoorwaarden. En ook daarvoor moet de basis goed op orde zijn. En tenslotte is voor de beleving 
in onze gemeente ook cultuur heel belangrijk laten we dit nooit vergeten. We hebben heel veel cultuur 
in onze gemeente in heel veel soorten en op heel veel niveaus, dat moeten we koesteren. Niet voor 
niets hebben we als D66, samen met de PvdA en GroenLinks om een cultuurvisie gevraagd. Ik ben 
blij met de wijziging van de heer Van den Beemt op het gebied van cultuur dat hij dit nu ook lijkt te 
steunen omdat hij op 10 juni nog tegen deze motie stemde. D66… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, eerst een interruptie? Nee, nee, plaats hem. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, o, dank u wel voorzitter, maar misschien zou u daar zo nog opkomen. We 
hebben net geluisterd naar een heel betoog op een soort reflectie van D66 op wat we mee moeten 
nemen naar de toekomst toe, zo vertaal ik dat maar even. Prima. De toekomst is wat ons betreft heel 
belangrijk daar hebben we allemaal vanavond onze inzet in gepleegd. U heeft ook een aantal fracties 
gehoord, het zou fijn zijn als er iets verdeeld wordt, u heeft het daar ook zelf over dat bijvoorbeeld de 
lasten verlicht zouden worden. Hoe staat u tegenover bijvoorbeeld het weghalen van de 
hondenbelasting, want dan zou het vanavond al een soort meerderheid kunnen hebben. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers.  
 
De heer RAGGERS: Ja, dat is wel een heel specifiek voordeel maar persoonlijk ben ik gewoon tegen 
hondenbelasting.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars aansluitend. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Fijn te horen en te kunnen zeggen dat wij 
ontzettend blij zijn met de denkkracht van de fractie van D66, dat doen ze inderdaad buitengewoon 
goed. We zijn het eens met hun over die focus op de vluchtelingenproblematiek en we zijn het 
uiteraard eens dat D66 hardop uitspreekt dat zij vinden dat de basis op orde moet komen. Hoe blij kun 
je ons maken. Een korte vraag daarover. Kan de fractie misschien een aantal korte voorbeelden 
noemen waarvan zij zeggen daar moeten we als eerste geld aan gaan besteden. 
 
De VOORZITTER: Meneer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Bedoelt u specifiek op het gebied van grijs en groen? 
 
De heer SCHIJVENAARS: U zegt zelf over de basis op orde dus u mag dat zelf invullen. Ik ga niet 
over uw woorden uiteraard. 
 
De heer RAGGERS: Ik pleit voor een integrale visie op dat gebied en geen specifiek voorbeeld het 
gaat voor de hele gemeente van binnenstad tot kernen.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt nog op dit onderwerp? 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde D66 naast het vluchtelingenwerk een viertal 
speerpunten noemen, cultuur, de binnenstad, toerisme en de basis op orde. Dat zijn voor mij vrij 
algemene begrippen kunt u daar iets concreter over worden wat u precies wilt en hoe u dat wilt 
bereiken. Dus wat en hoe? 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Nee. We hebben er juist bewust voor gekozen om dit zo breed mogelijk te 
houden. U hoort hier wat onze visie is en  daar moeten we juist met z’n allen als raad over praten.  
 
De heer DE REGT: Dus alles wat er op dat gebied gebeurt dat vindt u goed? 
 
De heer RAGGERS: Nee, we kunnen over alles praten op dat gebied. 
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De VOORZITTER: Het zal geconcretiseerd worden bij de Kadernota behandeling, schat ik zomaar in.  
 
De heer RAGGERS: Wij willen ook  gewoon het proces afwachten van de motie cultuurvisie. De 
cultuurvisie schijnt eraan te komen zoals u net aanhaalde en daar wachten wij als D66 met SMART op 
en we hebben hoge verwachtingen. Want op cultuur kunnen wij ons als Roosendaal echt 
onderscheiden in de regio. Tot zover, voorzitter, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Ik dank u zeer de heer Raggers. Vervolgens ga ik naar de Partij van de Arbeid, de 
heer Yap.  
 
De heer YAP: Voorzitter, nummer zeven nog vier te gaan meen ik vanavond. Afgelopen week een 
tweetal berichten die ons als Partij van de Arbeid opvielen. Eén: Het aantal bijstandsgerechtigden blijft 
groeien. Eind vorig jaar waren het er 450.000, een toename van 16.000 vergeleken met het jaar 
ervoor. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de bijstand terechtgekomen, aldus het 
CBS. Tweede bericht: Ruim de helft van de arme Nederlanders verkeert drie jaar of langer in 
armoede. Het gaat om bijna 600.000 mensen. Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm, aldus de 
conclusie uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Voorzitter, u begrijpt, als 
sociaaldemocraat word ik daar niet vrolijk van. Zeker niet, als in Roosendaal de groei van de 
werkgelegenheid achter blijft op de rest van Brabant, het CDA noemde het al. Zeker niet, als kinderen 
in hun ontwikkeling beperkt worden door de gevolgen van armoede. Eén ding blijft daarom duidelijk. 
Een progressief Roosendaals geluid blijft nodig voor onze Roosendaalse inwoners. De PvdA blijft 
immers strijden voor een Roosendaal waar iedereen die wil, de kans krijgt om mee te doen en het 
beste uit zichzelf te halen. Een gemengde stad wat ons betreft, met jong en oud, waarin verbinding en 
solidariteit voorop staan. Een gemeente om trots op te zijn! Ik kan hierover een aantal mooie 
voorbeelden van de afgelopen tijd zeker noemen: Het sportstimuleringsproject voor de Roosendaalse 
jeugd “Sjors Sportief’ dat alle records breekt in Roosendaal. Het nieuwe schoolgebouw van het Da 
Vinci College wordt dit jaar in gebruik genomen. We gaan weer woningen bouwen in Roosendaal en 
Nispen zet onze gemeente op de kaart als winnaar van de Dorpen Derby. Zeker trots. Voorzitter, het  
college gaf vorig jaar aan met de Kadernota stevig op koers te zitten. Nu, halverwege de 
bestuursperiode, kunnen we dit gedeeltelijk onderschrijven. Vanuit de drie gekozen hoofdthema’s 
kunnen we constateren dat er nog veel plannen gemaakt moeten worden en nog veel belangrijker tot 
uitvoering moet worden gebracht. Alle voorgaande partijen hebben hier al op gewezen, ik noem onder 
meer de binnenstad. De VVD gaf aan dat er wordt veel gedaan op de tekentafel en dergelijke maar 
volgens mij zien onze inwoners daar nog veel te weinig van. We hebben onlangs met het 
schoolbestuur van de KPO gesproken over  onderwijs in de kleine kernen. De discussie past binnen 
de toekomst van de onderwijshuisvesting in Roosendaal. Over de zogeheten doordecentralisatie zou 
er begin dit jaar een raadsvoorstel liggen. Voorzitter, we hebben nog niets gezien. De economie en 
werkgelegenheid lijken het ondergeschoven kindje van dit college. We hebben eerder het rommelpotje 
uit het Economisch Actieplan gezien en nu ruim twee jaar later liggen er eindelijk 11 impulsen ten 
aanzien van de werkgelegenheid in Roosendaal voor. Maar uitvoering? We weten nog niet wanneer 
dat exact gaat plaatsvinden. Vanuit deze inleiding komen we tot een aantal prioriteiten, accenten die 
van belang zijn voor de komende jaren voor 2017 en verder die wij als PvdA-fractie graag vertaald 
zien in de Kadernota 2017 en de daaropvolgende gemeentebegroting. Financieel lijkt hiervoor ook 
ruimte te zijn. We hebben een aantal partijen al gehoord iedereen wil het beste voor Roosendaal. 
Voor de PvdA staan in deze accenten solidariteit goed werk, verbinding en meedoen centraal. 
Allereerst werk maken van de Roosendaalse jeugd. Naast ons initiatiefvoorstel om nu serieus de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden, met een inzet op onderwijs, werk en een zinvol bestaan, vragen we 
het college voorstellen uit te werken in lijn met het advies van de Jongerenraad Roosendaal ten 
behoeve van jongeren 18min/plus in de jeugdzorg. Voorzitter, het armoedebeleid. Wat ons betreft 
beter… 
 
De VOORZITTER: Even mevrouw Koenraad op dit punt schat ik in. Ga uw gang.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, de heer Yap heeft het over jeugdwerkeloosheid. Dat gaat over 
jongeren tussen 18 en een bepaalde leeftijd denk ik, want GroenLinks vraagt zich ook wel af wat er 
gebeurt met mensen rond de 30 die ook soms juist het slachtoffer zijn van jongeren die makkelijker 
aan een baan komen.  
 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Een_lang_tekort:39756
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De heer YAP: Voorzitter, volgens mij zeker een pijnpunt en laten we vooral die discussie voeren, ik 
denk, volgende week in de commissie als we het initiatiefvoorstel over de bestrijding 
jeugdwerkeloosheid gaan behandelen. Voorzitter, het armoedebeleid. Wat ons betreft betere 
benutting van de bijzondere bijstand. We zien ieder jaar dat er een onderbenutting is van de 
bijzondere bijstand. We pleiten ook voor een betere samenwerking tussen de diverse stichtingen. En 
onlangs hebben ook wederom weer de Stichting Leergeld, de Stichting Pal de gemeenteraad 
benaderd dat er toch wat knelpunten zijn ten aanzien van het meedoen van onze kinderen in de 
samenleving. Wat ons betreft komt het college met innovatieve en orthodoxe maatregelen om 
iedereen mee te laten doen, het moet niet lonen wat ons betreft om in de bijstand te blijven zitten  met 
een beroep op diverse regelingen en we moeten ook vooral aandacht hebben voor de groep er net 
boven. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel. De PvdA had het over een onderbenutting van de bijzondere 
bijstand. Dat wilt u oplossen of tegengaan. Hoe wilt u dat doen? 
 
De heer YAP: Nou, voorzitter als blijkt dat we daarop geld overhouden kunnen wij kijken naar 
bijvoorbeeld die pijnpunten die beide stichtingen onlangs hebben genoemd door het afschaffen van 
het schoolzwemmen heeft bijvoorbeeld Stichting Pal bericht dat er veel gezinnen toch bij hun 
aankloppen ja en dat ze natuurlijk met de potjes in de knel komen en dat zou wat ons betreft zo’n 
potje kunnen zijn waarvoor we die potjes nog kunnen benutten om in ieder geval kinderen mee te 
laten doen. Voorzitter, we hebben in De Kring onlangs de bijeenkomst ter voorbereiding op deze 
avond “Samen bepalen we de kaders” gehad. Waarmee we met de samenleving die avond in gesprek 
zijn gegaan. Wij pleiten dan ook voor het continueren van de Stadsgesprekken wellicht halfjaarlijks, 
om zo de peiling in de samenleving te meten over wat belangrijk is. Uit de eerste bijeenkomst is in 
ieder geval helder af te leiden dat ten aanzien van sport en cultuur onze subsidieregels aangepast 
dienen te worden, zodat we als gemeenteraad in ieder geval niet ieder jaar hoeven te debatteren over 
subsidieplafond en welke organisatie wel of niet in aanmerking komt. Voorzitter, citymarketing, hoe 
verkopen we Roosendaal. Wat we nu als gemeente doen, onder meer via de VVV, vinden wij als Partij 
van de Arbeid erg mager. We pleiten voor Stadsmarkeringen. Er ligt bijvoorbeeld al een plan gereed 
voor de Markttunnel met een citymarketingconcept creatief Roosendaal. Laten we dat dan ook 
oppakken. Roosendaal2018: 750 jaar, Serious Request en al eerder genoemd de Roosendaalse Roos 
op de televisietoren. Ook hier zien we graag nogmaals voorstellen van het college over terug bij de 
Kadernota. Uit recente berichtgeving van onder meer de Vereniging Eigen Huis blijkt dat de OZB in 
Roosendaal net als in vele andere gemeentes meer stijgt dan de landelijke norm. Dat moeten we voor 
onze inwoners niet willen in 2017. Het lokaal belastingdomein verdient daarom de aandacht, onder de 
streep zien we graag in 2017 voor onze inwoners hierin een verlichting. Voorzitter, “Welkom in 
Roosendaal!”, met de aangenomen motie van D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben we het 
college opdracht gegeven om de integratie van iedere nieuwe inwoner van Roosendaal goed te laten 
verlopen. Vluchtelingenwerk Roosendaal heeft ook het college een duidelijk en krachtig visiedocument 
aangeboden hoe onze gemeente dit moet oppakken, in het kader van inburgering, wonen, werken, 
meedoen, onderwijs. Ook hier verwachten we van het college een voorstel om dit dan ook uit te 
voeren. Voorzitter, naast deze nieuwe accenten vraagt de PvdA ook aandacht voor belangrijke zaken 
waar goede intenties zijn van het college, maar de uitvoering soms nog op zich laat wachten. 2017 is 
immers het laatste volle jaar in deze bestuursperiode en onze inwoners willen resultaat zien. Veel 
partijen hebben het vanavond nog eens genoemd. Denk aan de dossiers cultuur, de aanpak 
achterstanden investeringen voor civieltechnische kunstwerken, de aanpak openbare ruimte van het 
groen en het grijs en onze fietsinfrastructuur en het zelfbeheer van de buitensportaccommodaties. 
Voorzitter, tot slot: Onze fractie hoopt met bovengenoemde keuzes en accenten ook de verbinding 
met u te maken om gezamenlijk te werken aan een nog mooier Roosendaal. Lokaal waar het kan, 
regionaal waar het moet. Wij vinden dat er met energie, ambitie en perspectief gewerkt moet worden 
aan Roosendaal. Laten we een gemeente voor iedereen blijven. Kortom, samen vooruit! Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga vervolgens naar de fractie van de Nieuwe 
Democraten, de heer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maak van Roosendaal het Wassenaar voor de gewone mensen! 

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2016/03/01/06/00/ozb-stijgt-opnieuw-meer-dan-toegestaan
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Al vele jaren maken wij het onderscheid tussen financieel gezond en maatschappelijk gezond. De 
bijeenkomst “Samen bepalen we de kaders” met inwoners liet dat overduidelijk blijken. De menselijke 
maat met bijbehorende houding en gedrag moet terugkomen. Onze aanbeveling is en blijft de basis 
op orde brengen met onder andere beter onderhoud en beheer op straat en in het groen zonder 
zwerfvuil. En moreel leiderschap tonen vooral als het gaat om maatschappelijke gevoelige kwesties, 
zoals de opvang van asielzoekers. Ga en blijf in gesprek met elkaar! Openheid in bestuur is een 
absoluut vereiste. Het bestuursakkoord van deze coalitie “Werken aan een evenwichtig Roosendaal” 
met de thema’s Sociaal Domein, economie en binnenstad, leefbaarheid en wonen. En veelbelovend 
was het dat hierover inhoudelijk geen afspraken werden gemaakt en dat juist het debat met de hele 
gemeenteraad bepalend zou worden. De praktijk was weerbarstig. Wij blijven het jammer vinden dat 
deze coalitie vooral oog heeft voor het financieel beheer. Bij de laatste behandeling van de 
Programmabegroting gooide het college 800.000 euro in de arena en elke fractie sprong daar 
enthousiast op in. En had vervolgens geen oog meer voor de rest van de Begroting van 
200 miljoen en meer.  Het college was er maar wat blij mee. Dit zelfde college trompettert doorlopend 
dat Roosendaal financieel gezond is en vergeet dat Roosendaal maatschappelijk steeds armer wordt. 
Voor de groeiende tweedeling in de samenleving heeft dit college onvoldoende aandacht en dat is 
vooral merkwaardig met een SP die steeds meer als een lege aanhangwagen meestuitert op de 
steeds slechtere wegen met steeds meer mensen in de armoede, zonder werk en zonder voldoende 
zorg. Al vele jaren krijgt het college de portemonnee nauwelijks nog dicht omdat het tjokvol met geld 
zit. In onze laatste jip-en-jannekebegroting hebben wij onderbouwd dat er makkelijk meer dan 20 
miljoen euro beschikbaar is om in de samenleving van mensen te investeren om de basis op orde te 
brengen. Het college beperkt haar inzet echter tot het maken van plannen, plannen en plannen 
zonder ze echt SMART te maken en zonder over te gaan tot echte uitvoering en actie. Elke fractie 
heeft het erover vanavond. De tweedeling in de samenleving wordt groter en groter. Het aantal 
mensen in Nederland dat werk zoekt is inmiddels gegroeid tot 2 miljoen waarvan slechts eenderde 
formeel staat geregistreerd als werkloos. Vertaald naar Roosendaal heb je het al gauw over 10.000 
mensen die naarstig op zoek zijn naar werk of meer werk. Te veel mensen hebben een kruimelbaan 
met een kruimelinkomen en huren kruimelwoningen. En dat moet anders en beter met fatsoenlijke 
banen, fatsoenlijke inkomens en fatsoenlijke woningen. Dat vereist ook dat de gemeente zelf deze 
mensen centraal moet stellen en moet stoppen van het rondpompen van mensen van het kastje naar 
de muur. Van UWV naar Werkplein naar WVS en dan weer terug. We moeten ook goed beseffen dat 
digitale dienstverlening wellicht goedkoop is maar een loket met een echt mens in de buurt is vaak 
veel effectiever.  Daar worden de mensen veel vitaler van. Deze week werd bekend dat steeds meer 
mensen waaronder kinderen langdurig in de armoede leven en dat zou dus gaan om gemiddeld 4% 
oftewel 3000 mensen in Roosendaal. En dat is nagenoeg het dubbele van het aantal mensen dat een 
bijstandsuitkering heeft. Het is te meer het bewijs dat Roosendaal maatschappelijk aan het verarmen 
is en dat het onverklaarbaar is dat behalve wij als Nieuwe Democraten niemand de Roosendaalse Pas 
wil om de pijn een beetje te verzachten. Zijn we nog wel de stad van de menselijke maat? Langdurige 
armoede en langdurige werkloosheid, vele van u spraken erover,  betekent dat hele generaties en hun 
kinderen overleven zonder perspectief en als verloren kunnen worden beschouwd. Daarom hebben 
wij eerder gepleit voor een Werkagenda gericht op echt werk met echt inkomen zodat iedereen echt 
kan meedoen en de tweedeling een beetje vermindert. Dat pleidooi blijven wij herhalen en herhalen 
en herhalen. Wilt u voorbeelden? U mag een interruptie doen. Roosendaal heeft inmiddels meer 
agenda’s dan dat er dagen zijn, zoals de Woonagenda, de Werkagenda, de Zorgagenda, de 
Verkeersagenda, de Winkelagenda, de Cultuuragenda, de Sportagenda, de Veiligheidsagenda, de 
Groenagenda, de Onderwijsagenda, de Leegstandsagenda, de Asielagenda, de Philipsagenda en ga 
zo maar door. Uiteindelijk gaat elke agenda over afspraken die je moet nakomen. Het is allemaal veel, 
veel te vrijblijvend. Na de verkiezingen in 2014 werd door meerdere mensen terecht gesteld dat er de 
facto geen democratische legitimiteit meer is bij zo’n lage opkomst. Er wordt ook iedere keer gesteld 
dat de mensen in Roosendaal weer trots moeten worden op hun stad, het samen moeten doen, 
moeten participeren, mantelzorgen, hardwerken, geld verdienen, verantwoordelijkheid nemen en 
keuzes maken. Wanneer heb je nog tijd voor jezelf en wie zorgt nog voor jou? De Rijksoverheid gooit 
taken over de schutting naar de gemeenten, die op hun beurt de taken over de schutting gooien naar 
de gewone mensen. Maar die gewone mensen kunnen het niet over hun schutting gooien en moeten 
het allemaal zelf doen en erbij doen. De druk op mensen neemt zo enorm toe dat participeren in 
gevaar lijkt te komen! Mensen worden steeds meer overvraagd en zien door de bomen het bos niet 
meer. Een prominente denker sprak vorige week citaat: “We gaan kapot aan het neoliberalisme”. Zijn 
naam Jan Terlouw… 
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Terug naar onze grootste zorg: De tweedeling. Het aantal mensen neemt toe dat ook gehoord wil 
worden en mee wil doen. Zij kloppen steeds harder aan. Het aantal mensen neemt af dat de wind mee 
heeft en zij schermen zich steeds meer af. En aan beide kanten ontstaat steeds meer chagrijn. 
Iemand moet natuurlijk de schuld hiervan krijgen en we hebben voldoende opties, de politiek, wij,  
Europa, de vluchtelingen, de banken, de multinationals of wie ook. In ieder geval geven we nooit 
onszelf de schuld. Wij die hebben gekozen! Wij zien een toenemende onzekerheid ontstaan met als 
gevolg angst en een hang naar vroeger toen het allemaal overzichtelijk en beter was of leek. Toen 
had elke buurt, wijk en dorp nog haar eigen werk en kerk. Mensen kende elkaar en waren er voor 
elkaar. Nu volgen fusies en sluitingen elkaar op. Waar blijft het werk en de kerk? Steeds meer mensen 
voelen zich onzeker en daardoor onveilig. We zijn bang om de straat op te gaan, bang om elkaar aan 
te spreken, lezen te vaak in de krant over overlast, doodslag, criminaliteit en meer waarbij de politiek 
om het hardst roept dat het land veiliger moet en grenzen dicht moeten. Wij, Nieuwe Democraten, 
houden juist van openheid, van gastvrijheid en van gezamenlijkheid. Ook voor vluchtelingen. 
Bijzonder is dat al vele jaren de criminaliteit daalt, de overlast daalt, het aantal ongelukken daalt en de 
objectieve veiligheid neemt dus toe. Wat is er dan wel aan de hand? Hebben we te veel regels en te 
weinig toezicht op handhaving? Is het gevoel van onveiligheid en de klaagcultuur misschien wel een 
teken dat mensen zich steeds minder gehoord voelen en dat mensen via sociale media alleen maar 
gesterkt worden in hun gevoelens die ze al hadden omdat Facebook bijvoorbeeld haar pagina’s zo 
heeft ingericht dat je alleen leest wat je al leest. Je hoort niets nieuws.  Wie zorgt nog voor wrijving en 
weerstand zodat je gaat nadenken en verder kijkt dan je neus lang is? Noem het denkkracht. Alleen al 
daarom moet kunst en cultuur veel meer tijd en subsidie krijgen zodat iedereen wordt geprikkeld, 
gestimuleerd en grenzen gaat verkennen waardoor er meer bedrijvigheid komt met echt werk. 
Weet u nog enkele jaren geleden Sociaal Cultureel Planbureau melde in een rapport “Met mij gaat 
het goed met ons gaat het slecht”? Wij, Nieuwe Democraten, denken dat de politiek de mensen te 
veel naar de mond praat en te weinig echt luistert, echt wil snappen en echt doorvraagt. Alle mensen 
zijn geboren als lieve, zachte, kirrende baby’s die met verwondering naar de wereld kijken. Wij 
geloven dat de mensen van nature goed zijn en dat alle mensen een huisje, boompje en beestje 
willen. Vandaar uit willen wij samen met anderen wonen, werken en wandelen. Roosendaal moet dat 
willen bieden. En daarom hebben wij bij de Agenda van Roosendaal ook gepleit om 
van Roosendaal het Wassenaar van en voor de gewone mensen te maken. En dat vereist dus dat de 
basis op orde komt en dat Roosendaal de stad is en blijft van de menselijke maat. Ik ga het 
samenvatten, voorzitter: Politiek gaat over leiderschap, over moreel leiderschap. Plato had er wijze 
woorden over in zijn betoog over Filosoof-koning:   
“Politiek gaat over mensen, mensen en mensen. 
En politiek moet zorgen dat iedereen meedoet en ertoe doet. 
En politiek is geen spaarbank maar een werkbank. 
Politiek is voor de kerntaken en de basis op orde. 
Politiek biedt veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid”. 
Mijn slotzin: De Nieuwe Democraten kijkend naar vanavond zijn blij dat vrijwel alle fracties één of meer 
van onze eerdere voorstellen afgelopen jaar gedaan inmiddels overnemen. Wij kijken graag naar 
SMART- oplossingen om deze voorstellen ook te gaan effectueren in 2017 en daarna maar ook dit 
jaar mag u al mee gaan beginnen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik ga naar de fractie van GroenLinks, mevrouw 
Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Leuk, algemene beschouwingen. En een prima 
moment ook we zijn precies halverwege de bestuursperiode van de coalitie en daarom heeft 
GroenLinks in de voorbereiding voor de algemene beschouwingen de bestuursovereenkomst er nog 
eens op nageslagen. Daar stonden ambities op hoofdlijnen en drie hoofdthema’s in, handig om de 
grote verscheidenheid binnen de coalitie ruimte te kunnen geven. Én ook om alle fracties binnen de 
raad de kans te geven in een open sfeer met elkaar te werken. Het ging even mis bij de Kadernota 
2016. Toen bleek dat er niet altijd openheid werd ervaren door de niet-coalitiepartijen. Het was een 
gevoel zeiden we. En de teleurstelling was groot bij de coalitie. We hebben het er eigenlijk nooit meer 
over gehad. En zijn gewoon verder gegaan. En dat is ook wel goed en in ieder geval goed voor de 
efficiënte vergadering. Laten we in deze algemene beschouwingen en we hebben het daarnet ook al 
gehoord onze inbreng van toegevoegde waarde laten zijn. En laten we luisteren naar elkaar en ook 
inderdaad ook zoveel  mogelijk materiaal aanbrengen om mee te nemen in die Kadernota. Sinds een 
aantal jaren staan drie zinnen van Abel Herzberg boven al mijn termijnen. Als geheugensteun en 
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opdracht aan mezelf. Ik hoorde ze voor het eerst uit de tweede hand, eerlijk is eerlijk, van Louise 
Fresco in haar Abel Herzberglezing. Daar zegt ze prachtige dingen, die met de dag actueler worden, 
en die mij geïnspireerd hebben voor deze algemene beschouwingen. En ik ga die zinnen van Abel 
Herzberg nu maar eens hardop zeggen, want dan weet u voortaan ook wat ik stiekem zit te lezen. Ze 
luiden: “Al door het zeggen van het woord 
Deelt men, scheidt men en schendt 
Het alomvattende, dat men niet kent.”  
Wie de moderne media volgt en zeker de reacties op allerlei artikelen ziet een verscherping van 
tegenstellingen, naar denken in zwart-wit en niet naar denken in nuance en grijstinten. Ruwe taal en 
het gescheld kunnen we opvatten als symptomen van maatschappelijke en persoonlijke onzekerheid. 
Waarmee we het niet per se ook goedkeuren. De toestroom van vluchtelingen geeft onzekerheid, 
zoals de veranderingen in de zorg dat ook nog steeds doen. Dan zoeken mensen naar scherpe 
tegenstellingen, polarisatie, naar goed en kwaad, want dat geeft houvast. Alle vluchtelingen zijn 
aanranders en alle bestuurders zijn zakkenvullers. Ongenuanceerde taal maakt het luisteren naar 
elkaar en de nuance overbodig.  Met woorden kunnen we scheiden en verbinden, maar het scheiden 
heeft tegenwoordig wel de overhand.  Voor mij, en misschien wel voor GroenLinks, maar in ieder 
geval voor mij, u hoort het al ik zoek graag de nuance, is het zoeken naar verbinding altijd belangrijker 
geweest dan het uitvergroten van verschillen. Wel een beetje ouderwets zult u denken. Ik wilde het 
toch ook maar niet gaan veranderen. Er is wel een moment dat ook GroenLinks stopt met luisteren. 
GroenLinks luistert niet naar onverschilligheid. Onverschilligheid ten opzichte van onze planeet en ten 
opzichte van onze toekomstige generaties, daar luisteren we niet naar. Onverschilligheid naar onze 
natuur door die uit te putten en niets te doen aan de opwarming van de aarde. Maar ook naar 
onverschilligheid naar de vluchtelingen die in grote stromen onze kant opkomen, naar die 
onverschilligheid luisteren wij niet. Vluchtelingen zijn voor GroenLinks individuele mensen met een 
verhaal en zeker geen anonieme groep waarin een bedreiging zich afspeelt. Het probleem is volgens 
GroenLinks niet de opvang, maar het probleem is de oorlog in Syrië en de Sharia in Afghanistan en 
Irak. GroenLinks wil maatwerk voor alle mensen die onzeker zijn en in kansloze situaties en armoede 
leven. Roosendaal zou wat ons betreft meer statushouders kunnen opvangen dan het quotum van 
ons vraagt. Daarmee dragen we extra bij aan het verminderen van de druk op de noodopvang. En 
onze Commissaris Van de Donk viel het ook al op dat er achter Breda niet heel veel meer gebeurt. En 
als je het over ons onderscheiden hebt, dan zou GroenLinks willen dat Roosendaal zich hier 
onderscheidt. Met alle aandacht voor nuance pleit GroenLinks er toch niet voor om het debat te 
staken. Laten we het komende pre-verkiezingsjaar jaar constateren waar we het wel over eens zijn, en 
waar de verschillen liggen. En laten we niet te snel oordelen, maar op zoek gaan naar het juiste 
midden. We kunnen er juist nog een heel jaar tegenaan zonder dat die verkiezingen ons dingen laat 
zeggen die bedoeld zijn om te delen en te schenden en te scheiden. We kunnen nog heel veel doen, 
de opdrachten zijn uitdagend genoeg. Eén opdracht is het versterken van de netwerksamenleving die 
ook als uitgangspunt genoemd werd in de bestuursovereenkomst. “Een samenleving waarin inwoners 
steeds meer zelf gaan doen en door de overheid actief wordt samengewerkt met inwoners, bedrijven, 
verenigingen, lokale en sub-regionale samenwerkingspartners”. De bijeenkomst van 17 september  
“Samen bepalen we de kamers, kaders” met inwoners laat zien dat er wat dat betreft nog heel veel 
werk ligt. Vrijwilligers voelen zich in ieder geval in die bijeenkomst door de gemeentelijke regels vaak 
eerder tegengewerkt dan ondersteund. En in de Programmabegroting 2016 hebben we gezocht naar 
posten die terugslaan op het ondersteunen van vrijwilligerswerk en die hebben we niet gevonden. 
Misschien zijn ze er wel, maar wij hebben ze niet gezien. Wat ons betreft wordt het tijd om hier serieus 
naar te kijken en veel meer ruimte te maken voor ondersteuning van vrijwilligers. De verzamelde 
mensen in de bijeenkomst “Samen bepalen we de kaders” vroegen eigenlijk ook nauwelijks om geld, 
maar wel om betrokkenheid, aanwezigheid, visie, vernieuwing en …. dranghekken. Een andere 
opdracht ligt in het streven naar innovatieve werkwijzen, oplossingen en samenwerkingsvormen. In 
dat licht verheugen wij ons enorm op de notitie die er komt van wethouder Polderman over 
investeringen in het voorliggend veld in het Sociaal Domein. Een wethouder die het Economisch 
Actieplan van Verbraak vaag vond en het niet wilde ondertekenen, het te vaag vond, houdt wel van 
een uitdaging dachten wij. En onze verwachtingen bij deze notitie zijn dan ook sky high. Het is niet zo 
moeilijk om mensen te verzamelen rond een tegenstem daarmee kun je in verkiezingsstrijd zetels 
vergaren. Het is veel moeilijker om werkelijk vooruit te komen en voor goede zorg te gaan. Dus kom 
maar op met die innovatieve producten van aanbieders, de warmte van kleinschalige zorg, 
inloophuizen, herstelzorg en ervaringsdeskundigheid in de wijk, een huiskamer voor licht 
dementerende ouderen in de wijk of flat, samen koken, samen klaverjassen,  
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Mensen die gezelligheid en aandacht krijgen kunnen het heel lang thuis volhouden, en als ze 
maatwerk nodig hebben dan krijgen ze dat. Wat willen die mensen, wat is hun zorgvraag? En wat voor 
maatwerk bieden. Zo moeilijk is het eigenlijk niet. Met een op behoud gerichte aanpak, komt de 
transformatie niet voldoende op gang. Dat is pas een risico. Want als we niet echt werk maken van 
maatwerk en investeren in vertrouwen in organisaties dan zijn alle risicoreserves van de wereld niet 
voldoende om de zorg te betalen. Hetzelfde elan vragen we bij de ontwikkeling van de binnenstad. 
Waar is inspiratie gebleven? Is die vertrokken met Riek Bakker? De winkelbedrijven hebben het zwaar 
daar kunnen we eigenlijk niet veel tegen doen maar een zitkuil op de Nieuwe Markt, met een bed 
violen dat is niet genoeg. SMART Retail, daar hebben we destijds wel wat geld voor neergelegd en 
eigenlijk weten we ook niet zo goed wat daarmee gebeurt is. Wat is het rendement uit het Fonds 
binnenstad? Is het ondernemingsklimaat echt beter geworden? We  wachten we ook nog op de 
cultuurvisie. Er wordt een werkgroep gevormd en er komt een droge verbinding tussen Kring en 
Tongerlohuys. Maar is dit visie? Brengt dit de netwerksamenleving echt dichterbij? GroenLinks vraagt  
visie, ambitie en leiderschap, bij raad en college. En niet slechts het correct verwerken van externe 
ontwikkelingen in de begroting. En dan kijkt GroenLinks ook wel echt naar de raad. Als wij ons druk 
maken om 150.000 euro in de Begroting, maar zelf niet met een visie aan de slag willen, dan gaat het 
niet gebeuren. Het bestuur moet besturen. En individuele participatie verbinden aan collectieve 
doelen. GroenLinks heeft nog niet de indruk dat dat voldoende gebeurt. Individuele participatie is nog 
te vaak gelinkt aan individuele belangen. Participatie is niet, zoals sommige mensen beweren ik zal 
geen namen noemen meneer Van Gestel. Participatie is niet waar wilt u de boom weg? Tot zover, 
voorzitter. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, maar de participatie en dat hebben wij samen u en mevrouw 
Derks van de Partij van de Arbeid ook aangekaart, participatie is ook niet dat de burger alles maar zelf 
mag bepalen zonder rekenschap te geven wat we als samenleving willen en echt belangrijk vinden om 
te behouden. Het moet zich wel in een aantal spelregels, in een soortgelijk veld plaatsvinden. Dat 
betekent dat als de ene buurvrouw de boom wel wordt weggehaald dat de andere zegt ja dan wil de 
mijne ook weg hebben. Dus er moeten spelregels zijn op basis waarvan je gaat wegen als gemeente 
die boom kan wel weg en die boom kan niet weg. Maar deelt u die mening dan niet?  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, meneer Van Gestel als u het zo uitlegt dan ben ik het natuurlijk helemaal 
met u eens.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Last but not least van de zijde van u raad, de 
heer Verhoeven van de Partij Verhoeven. Ga uw gang. 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Tijdens een mooie maandagavond een heel bijzondere 
bijeenkomst. Het college was daarbij aanwezig en een aantal raadsleden daar sprak een man, klein 
weliswaar maar mooi in pak met een rode strik, zo’n grote ongeveer. En die sprak daar als eerste met 
een lach en een traan, de eerste politieke beschouwingen uit. Weliswaar incognito naar het college en 
de rest van de Tullepetaone. Voorzitter, het woord lachend de waarheid zeggen dat is een 
carnavaleske voorloper. Bij mij zit de carnaval erin vandaar deze opening. Over Riek Bakker ga ik het 
niet hebben, maar ik ga er nog wel wat aan toevoegen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. 
Belangrijk is dat we een duidelijk doel moeten hebben in deze gemeente als we ergens aan beginnen, 
wel overwogen, dan maken we dat ook eerst af voordat we verder gaan. En laten we ook alle 
netwerken die we hebben die we hier hebben laten lopen, alleen maar versterken. Maar ga niet als 
een gek naar andere netwerken zoeken. Koester wat je hebt, dat schept rust in de tent en kun je ook 
de burger veel beter mee van dienst zijn. We kijken naar de toekomst en leren van het verleden. We 
hebben te maken gehad van de crisisgolf, decentralisaties van de overheidstaken, de wegvallende 
economie, enorme verandering van de woningmarkt enzovoort. Moeilijke tijden met nieuwe kansen. 
Voorzitter, laten we het niet meer over hebben, dit was dus de laatste keer. We hebben het goed 
gedaan, denken in oplossingen, positief gericht handelen en vooral de inwoners van Roosendaal en 
de dorpen laten meedenken. Chapeau, zo wil ik dat graag zien. Burgerparticipatie was en is nog 
steeds het sleutelwoord wat verder ontwikkeld kan worden. Natuurlijk zijn er een aantal zaken van 
belang straks voor de Kadernota. Zeer belangrijk is de economie op orde zien te krijgen, we zijn er 
namelijk nog niet, wel is er een begin gemaakt met het Economisch Actieplan, de bedrijventerreinen 
komen er straks keurig bij te liggen en we komen weer aardig uit die crisismist. Maar de binnenstad 
moet nog vlot getrokken worden dat is een belangrijke gegeven. Oké we zijn onderweg met de nieuwe 
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centrumring en de verfraaiing op de Nieuwe Markt. Maar er zal toch flink gepraat moeten worden met 
verhuurders om het rendabel te maken voor ondernemers op het momenteel met alle perikelen en 
faillissementen wordt het er niet makkelijker op. Natuurlijk is het heel moeilijk, om private partijen te 
laten investeren in die binnenstad, want het zal ook terugverdiend moeten worden door die zelfde 
ondernemer. En dit was nu juist wel het plan, maar er is nog maar weinig van terechtgekomen. We 
willen daar ook verder de focus op leggen en willen ook weten hoe het nu gesteld is met het 
binnenstadsteam. Moeten we hier wel verder mee gaan? Betreffende werkgelegenheid moeten we 
meer gaan kijken en faciliteren om mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan weer aan het 
werk te krijgen om bijvoorbeeld meer leerwerk bedrijven te promoten, maar ook naar sportclubs toe 
deze mensen hier onder te brengen. Ik noem toch dat is een club een vereniging van meer dan, van 
2.000 leden dat is nogal wat. Zij willen iets met deze mensen doen. Maar dan is het wel zaak voor het 
college om regelgeving hierin te versoepelen. Luister dus beter naar de mensen in het veld, zij weten 
als geen ander de oplossing voor problemen, en de gemeente kan hier ook geld aan verdienen, dus 
het mes moet langs twee kanten snijden. Hier ligt dus een duidelijke taak voor het college. Wat wij 
verder aan het college willen meegeven is het ondoorzichtige parkeerbeleid in Roosendaal, hier moet 
echt verandering in komen, dit moet eenduidig zijn en vooral voor bezoekers van de binnenstad moet 
Roosendaal veel aantrekkelijker worden, om hier te gaan winkelen in plaats van boodschappen te 
gaan doen. Maak bijvoorbeeld het eerste uur gratis. Ga daar aan werken. Dat geldt ook voor de 
citymarketing die ruimer opgezet kan worden om Roosendaal nog meer op de kaart te zetten en maak 
daarbij gebruik van Rosada. Maak een verbinding met elkaar letterlijk en figuurlijk. Investeer hier in, dit 
willen we ook terug zien. Citymarketing betekent ook dat je iets moet gaan bedenken wat een andere 
stad nog niet heeft. Onderscheiden, heet dat. Ga bijvoorbeeld eens naar de Efteling kijken. Wat daar 
te zien is, wat voor een ideeën daar geboren zijn. Leg die gewoon eens naar Roosendaal. Je hoeft 
zelf het wiel niet uit te vinden. Ga daar eens mee aan de slag en gedraag je nou eens als een 
durfcollege. Kijk naar onze zuiderburen Essen, die gaan kiekens verkopen aan de burger om de 
afvalberg te verkleinen, dat is nou innovatief. We willen de jeugd veel meer uit de nota laten springen. 
Investeer in het jeugdbeleid in de breedste zin van het woord. Wat gaan we doen als kinderen 
bijvoorbeeld uit school komen? Zorg dat ze kunnen sporten in hun eigen omgeving in hun eigen club. 
Organisaties en clubs willen van alles organiseren maar stuiten nog steeds op het regeltjes, het beleid 
van deze gemeente met alle papieren rompslomp van dien. Werk nou eens mee om dat te 
vereenvoudigen. De openingstijden van de horeca in de binnenstad zijn ruimer gemaakt, maar 
waarom niet voor heel onze gemeente met daarbij ook de dorpen? Gelijke monniken gelijke kappen, 
we willen dit graag gelijk trekken. Sport, kunst en cultuur, hier hangt een enorme cohesie aan vast en 
is zeer belangrijk voor alle inwoners van Roosendaal en onze dorpen. Wat we duidelijk willen zien van 
het college is dat zij de subsidiestromen anders gaan vormgeven. Als voorbeeld moeten we nu steeds 
vernieuwend bezig zijn anders komen ze niet aan de punten. En dat is voor vele stichtingen heel lastig 
om hier iets op te verzinnen. Neem nou een carnavalsvereniging die een optocht organiseert, moeten 
ze elk jaar de optocht omdraaien, de ene keer links de andere keer rechts om maar eens een 
voorbeeld te noemen. Verenigingen die hun sporen al jaren hebben verdiend moeten gewoon 
subsidie kunnen krijgen, zonder allerlei rare, onbenullige toepassingen, en dat geldt dus voor 
iedereen. Natuurlijk moet alles verantwoord worden en controleerbaar, dat staat buiten kijf. Zo ook het 
faciliteren van dergelijke organisaties die iets organiseren voor de gemeenschap, vrijwillig, moeten 
beter geholpen worden. En zou het betalen van legeskosten afgeschaft moeten worden. Ben 
betrokken als gemeente en leg meer gevoel en begrip weg bij deze organisaties. Cultuur is vaak het 
ondergeschoven kindje, maak hier nou eens beter beleid op. Een beleid dat uitnodigend is voor 
creativiteit. Denk hierbij groot, ga eens kijken hoe een grote stad dit doen, bijvoorbeeld Antwerpen. 
Ben hierin niet te bescheiden, maar durf eens een pilot uit te zetten. Betreffende de zorg heerst er nog 
heel veel onduidelijkheid, hierin is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd gaat worden in communicatie 
en samenwerking en daar ligt de basis. Van daaruit moeten alle partijen en aanbieders geschakeld 
worden en zorgen dat de lijn duidelijk wordt, dit is een taak van de gemeente. We hebben samen de 
Woonagenda samengesteld waarin we bijna alle kanten mee op kunnen, dat wil dus ook zeggen dat 
er nog heel veel moet gebeuren, zorg voor een goede doorstroming luister naar de samenleving dus 
ook naar de Woonadviescommissie. Hou de Roosendaalse jeugd in stad en dorpen zorg voor hen, dat 
ze betaalbaar kunnen wonen en niet hoeven uit te wijken naar een andere stad. Voorzitter, het gaat 
goed in Roosendaal, financieel gezond met extra vlees op de botten. We hebben we een mooie 
toekomst en dat mag ook wel eens gezegd worden, wij doen het in ons mooi groot dorp helemaal niet 
slecht. Waar het om draait zijn verbeterpunten, waar iets mee gedaan moet worden. En ik ben er van 
overtuigd dat we samen, alle 35 raadsleden en het college toe, een gezamenlijk doel hebben wat we 
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zeker in de praktijk kunnen zetten. Roosendaal en onze dorpen hebben een eigen taal en zijn uniek in 
Brabant, denk dan niet te moeilijk en maak nou eens van die Kadernota een mooi feestje. 

De VOORZITTER: Nog een vraag aan u van de, in ieder geval van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: En aansluitend mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, uiteraard, u zegt net wat vlees op de botten. Dan dient gelijk bij mij de 
vraag hondenbezitters uit Roosendaal vieren bijna feest, Roosendaalse Lijst, VVD, VLP, D66. Wat 
vindt u ervan gaan we ze afschaffen in de Kadernota? 
 
De heer VERHOEVEN: Ik heb die vraag van u al verwacht. Natuurlijk en ik heb er heel lang over na 
kunnen denken, negen termijnen lang. En natuurlijk ben ik daarvoor.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik hoor u iets zeggen over afschaffen van leges voor 
evenementen en verenigingen en dergelijke. Volgens mij is dat zo dat een heleboel verenigingen geen 
leges betalen voor hun evenementen daar is een vrijstelling in de verordening voor.  
 
De heer VERHOEVEN: Nou, naar mijn weten een aantal jaren is dat inderdaad zo geweest. Nu moet 
bijvoorbeeld een carnavalsvereniging als zij een vergunning aanvragen gewoon legeskosten betalen. 
Dus bij deze zeg ik van nou moet je niet willen, die moet je afschaffen.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Goed we zullen er samen nog even naar kijken. 
 
De heer VERHOEVEN: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Meneer Verhoeven bedankt voor uw betoog. Ten slotte ik heb een aantal, veel 
meningen, visies gehoord, geformuleerd in een algemene open vraag die niet specifiek is gericht 
omdat dat allemaal nog terugkomt in de Kadernota. Vragen die retorisch zijn gesteld en ook een 
aantal meegevertjes richting het college waar wij ons voordeel mee kunnen doen bij het concipiëren 
van de Kadernota. Ik geloof dat ik twee, drie, op de vingers van één hand geteld concrete vragen heb 
gehoord aan het college. Ik kan zijn dat ik dat mis heb maar ik loop nu even ieder wethouder even af 
of hij of zij een vraag heeft gehoord die voor nu beantwoording verdient en dat zal minimaal zijn zoals 
ik het heb begrepen vanavond dit betoog. De heer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik doe het voorstel aan de gemeenteraad dat u als burgemeester de avond 
gaat sluiten omdat denk ik het debat ging tussen de fracties, dat heeft plaatsgevonden en anders 
krijgen we straks weer dat we de wethouders weer gaan interrumperen over hun specifieke kleine 
vragen en die kunnen misschien ook allemaal gewoon schriftelijk worden beantwoord, voorzitter. Ik 
vind dit een mooi einde. 
 
De VOORZITTER: Het is, ik, nee, nee ik ga na, ik loop precies af wat u met elkaar heeft bepaald om 
deze avond te doen. Dus ik geef de wethouders de gelegenheid zoals afgesproken en dat ik ga ik dus 
doen. Maar het is niet gezegd dat het gebeurt, maar even ssst…. We zijn nog niet klaar. Ik kijk even 
naar wethouder Theunis. Niet het geval. Wethouder Verbraak? Niet het geval. Wethouder Polderman? 
Niet het geval. Ik hou het gewoon vol. Wethouder Lok? Niet het geval. Wethouder Schenk? Niet het 
geval. Burgemeester Niederer? Niet het geval. Goed dan hebben we dat mooi afgewikkeld en dan met 
deze vruchtbare… De heer Van Gestel? Ssst….eventjes. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, met alle begrip hier, dit gaat heel snel. We hebben 5 concrete 
vragen gesteld als u mij toezegt dat u die gewoon morgen op papier wilt hebben van mij maar dan ook 
netjes beantwoord, dan vind ik dat niet erg. Ik hoor een aantal mensen ook hier iets zeggen. Dus 
misschien dat we ze dan mogen indienen van u, want beantwoord worden ze dan vanavond blijkbaar 
niet. 
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De VOORZITTER: Laat ons, laat ons even heel praktisch doen. Als ik mij niet vergis is er altijd voor 
zo’n groot stuk zoals de Kadernota een memorie van antwoord die voorafgaat aan het stuk, waarin u 
als raad ontzettend veel vragen kan stellen. Nee, ssst…. Nou kan het zijn dat naar aanleiding van 
vanavond u zegt van nou laat ons even via de griffie inventariseren wat naar u idee concrete vragen 
zijn geweest. Ik ben overigens zeer benieuwd, want ik heb er maar twee, drie geteld. Maar dat hindert 
niet als u vindt dat de vragen op papier moeten worden gesteld die naar het college gaan dan zult u 
die vragen niet morgen, dat is irreëel. Maar dan zult u die vragen uiteraard beantwoord krijgen op een 
gepast tijdstip. Dus als we die afspraak kunnen maken, dat wat u vindt dat er concreet is gevraagd zet 
ze even op papier en dan krijgt u ook een ordentelijk antwoord terug waarover we als college goed 
hebben kunnen nadenken en dan komt dat ruimschoots op tijd uw kant, voor alle raadsleden dan, uw 
kant uit. Is dat een praktische werkwijze? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, gelaten dat u het ook zo voorstelt en het u ook niet anders 
accepteert maar dan is het voor ons acceptabel om het op deze wijze af te wikkelen. Ik hoop ook voor 
de collega-fracties. 
 
De VOORZITTER: Ja. Ja, nee daarom doe ik ook dit voorstel.  
 
3. Sluiting  
De VOORZITTER: Het is 22.00 uur, dat is een prachtige tijd om de vergadering te sluiten. Ik dank u 
zeer.   
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
10 maart 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


