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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING DONDERDAG 3 DECEMBER 2015 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal 
    van 19 november 2015 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actielijst en motielijst 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 49 Begrotingswijziging grondexploitaties 2015 
b. Voorstel 50 Nota Verbonden Partijen 
c. Voorstel 51 HPO 2016 
d. Voorstel 52 Aanvulling verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2014 
e. Voorstel 54 Raadsvoorstel Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 
 
6. B.-Categorie 
a. Voorstel 53 Belastingvoorstellen 2016 
 
7. C-categorie 
 
8. Sluiting 
 

Aanwezig: 

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

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

De heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, H.J. Polderman, wethouders 

De dames: 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), 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), E.J.C. Matthijssen 

(VVD), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), 

K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), 

G.A.W.A. Verhoeven (Partij Verhoeven), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA). 

 

Afwezig: W.C.H. Brouwers (VLP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst) 
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1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, we hebben een changement van beeldvormende raad naar de 
besluitvormende raadsvergadering, die bij deze is geopend en welkom aan u allen. Ik meld even in de 
sfeer van opening dat afwezig is de heer Brouwers van de fractie van de VLP en mevrouw De Beer 
van de fractie van de Roosendaalse Lijst. En ik meld u alvast dat ik op het eind van de 
raadsvergadering nog een mededeling heb te doen aan, aan u allen, maar dat komt dan wel.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsagenda. Is dat zo akkoord of heeft één uwer daarover 
een vraag of opmerking? Dat is niet het geval. Dan gaan wij langs die route voort. 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal 
    van 19 november 2015 
De VOORZITTER: Dan ben ik bij agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de 
vergaderingen van u raad van 19 november jongstleden. Er zijn bij het voorzitterschap, de griffie geen 
verzoeken tot amendering binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u conform bent met hetgeen 
daar is genotuleerd? Dat is het geval.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 4. Agendapunt 4.a. lijst van aan u raad 
geadresseerde brieven. Kunt u instemmen met de manier waarop ons college deze brieven afdoet? 
Meneer Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Bij de vraag over, de vervolgvraag over de 
vennootschapsbelasting. Dank voor de antwoorden. Maar wat zijn de verwachte kosten voor de 
instandhouding en exploitatie van een gemiddelde BV? Want oprichten is maar 1.000 euro. 
 
De VOORZITTER: Nee, dit, dat komt zo, dit is even de afdoening van brieven die aan u raad zijn 
geadresseerd en die het college dan afdoet. Dus eventjes nog één, één agendapuntje verder.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: En ik geloof dat wij dan daar ook aan toe zijn. Agendapunt 4.b. de afhandeling van 
de beantwoorde schriftelijke vragen. Ik denk dat de heer Schijvenaars daar al op doelde, maar ik 
inventariseer even wie daar een nadere vraag over wil stellen. Ik pak even de volgorde erbij van, van 
beantwoording. Ik loop alles even, even af. De fractie van de VLP. Ik kijk eerst even naar u. U heeft 
vragen gesteld over de stand van zaken voormalige dienstbode woning Vughtstraat. Heeft u daar nog 
een aanvullende vraag over 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, indien nodig stellen we opnieuw vragen maar voorlopig is dat 
niet aan de orde. 
 
De VOORZITTER: Dan uw vraag over de kosten inhuur derden. 
 
De heer VAN GESTEL: Eveneens hetzelfde, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Eveneens. Het ziekenhuis Roosendaal. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de beantwoording van die vragen was, ja wat ons betreft toch 
onder de maat. Wij overwegen daarom een verzoek tot informatievoorziening om zelf maar te 
reconstrueren wat het antwoord had moeten zijn of doch dat we opnieuw vragen gaan stellen aan uw 
college dus één van de twee ziet u morgen tegemoet.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik zal daar straks nog even iets over zeggen om u te helpen. Ja, zo gaat dat. Ik 
blijf even bij de VLP dat gaat dan naar het beleidsterrein Omgeving “Roosendaal beter voorbereid op 
gladheid”. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, wel zeker, voorzitter. Het gestelde in de beantwoording van de wethouder 
dat strookt niet geheel met hoe het dan werkelijk zou moeten gaan. U stelt dat op basis van vorig jaar 
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waar het fout is gegaan u opnieuw het plan indient, verandert, aanpast om het te proberen te 
voorkomen. Echter vorig jaar bleek dat op zaterdag mis te gaan. U schrijft het kan alleen als de 
rijtijdenwet dat toelaat, maar op zaterdag zitten al die mannen door de rijtijd heen. Dus zou dat weer 
op zaterdag gebeuren is dat onmogelijk dat het goedkomt, tenzij en dat is mijn vraag voorzitter, 
Openbare Werken zelf gaat strooien. Maar als dat per definitie niet de bedoeling is dan kunt u het 
nooit waarmaken.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Volgens mij is de beantwoording wel volledig in die zin dat hier ook staat 
ongeacht of het in het weekend die sneeuwval ingezet krijgen of door de weeks, dat er nu dat 
calamiteiten gladheidsteam aanwezig is. En dat wij dus ook ervoor kunnen zorgen dat wij zaken als 
het gaat om het ophalen van het huisvuil, dat wij dat ook bij Saver weg kunnen halen dat dat 
opgeschort wordt om zodoende voorrang te geven aan het bestrijden van de gladheid. Dus in die zin 
kan ook in het weekend Saver ingezet worden. En daar waar extra inzet nodig is hebben we ook een 
ploeg vanuit de gemeente die ook in het weekend inzetbaar is. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dan vraag ik aan de Agendacommissie, ik weet niet hoe dat werkt 
om toch een debat in twee termijnen volgende week in de Commissie om hier van gedachten te 
wisselen. En dan kan ik voor u uitwerken dat wat nu gesteld wordt dat dat niet juist is. Maar dat maakt 
niet uit, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: U wilt, het is genoteerd door de Agendacommissie en dat zal zijn weg vinden in, 
langs die route. Ik ga door met uw fractie parkeertarieven en vergunningen. Geen nadere vraag? 
Nee? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de rattenoverlast op het voormalige Abbeyfield terrein. 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, eveneens net zoals de parkeertarieven geen vragen, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nee? Goed. Dan nog tenslotte vanuit uw fractie buurt- en dorpshuizen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dat is min of meer ook op het bord geschoven van de nieuwe 
Commissie die min of meer in het leven zou zijn geroepen door uw Presidium waar we nog niets van 
weten over de verdeling van die gelden, maar ik geloof dat dat wel in goede handen is. 
 
De VOORZITTER: Als u er niets van weet dan moet u met uw buurman spreken, want die zit in het 
Presidium. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik kom zo terug over dat ziekenhuis. 
Beleidsterrein Bestuur, PvdA drieluik actualisering detailhandelsbeleid. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Betrekken we bij de behandeling van het raadsvoorstel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Dan ga ik nog even de Partij van de Arbeid af, dienstverlening op maat in 
wijken en dorpen.  
 
De heer YAP: Betrekken we bij het raadsvoorstel vitale wijken en dorpen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ik vink het allemaal heel braaf af merkt u wel.  Roosendaalse Lijst, herfinanciering 
Borchwerf II voldoende beantwoord zo? Oké. En de fractie van de Nieuwe Democraten ten eerste 
vervolgvragen vennootschapsbelasting. Meneer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Wat zijn de kosten van het instandhouden van zo’n 
BV, want het oprichten van 1.000 euro dat geloof ik wel. Maar de totale kosten? En we willen nog 
steeds graag een zienswijze inleveren kunnen wij daar nog, kunnen wij dat nog doen of is de deadline 
nu verstreken? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. De zienswijze is al gevraagd en wij hebben in het 
antwoord aangegeven als wij voornemens nog zijn of een BV op gaan richten zullen wij u daarvan in 
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kennis stellen. Ik heb nu niet in mijn hoofd zitten van wat de structurele kosten zijn van het 
instandhouden van een BV, die zijn op zich te overzien en niet zo hoog. Maar daar zullen wij u dan 
van op de hoogte houden. 
 
De VOORZITTER: Akkoord voor dit moment, dan kijk ik nog naar de Nieuwe Democraten omtrent de 
vragen kinderen in armoede.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de beantwoording is eigenlijk alleen maar een analyse en 
plannen en onze vraag is ook concreet wat gaat er op korte termijn gebeuren. Komt er extra geld voor 
Stichting Pal, Stichting Leergeld, de Voedselbank, de Ruilwinkel. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Nee vooralsnog niet, dit staat in de antwoorden zoals wij denken dat wij 
ermee om moeten gaan.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Oké, voorzitter, dan willen wij dit ook graag door agenderen naar de 
Commissie toe.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is uw goed recht. Vervolgens uw vraag nog over thuiszorg in armoede. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ook daar geldt weer in de beantwoording alleen maar 
analyses en plannen. Concrete slotvraag voor dit moment is vindt het college dat er meer geld moet 
komen voor de professionele krachten?  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, dat is een nieuwe vraag volgens mij, dus die had u niet gesteld. Volgens 
mij hebben wij uw vragen beantwoord en als u nieuwe vragen stelt dan zien we die graag tegemoet.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan gaan we die ook door agenderen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, het wordt vanzelf oud en nieuw. Ik reageer nog even kort om u te helpen 
meneer Van Gestel u gaat daar nog verder op door over dat ziekenhuis, ziekenhuis Roosendaal uw 
vragen daarover, wat ik u even wil meegeven ter nadere oriëntering. U komt uit de wereld van de 
logistiek. En weet u wat het is je hebt in Nederland bijvoorbeeld een luchthaven en die luchthaven 
heet Schiphol en vergelijk dat nou met het Bravis Ziekenhuis. En op Schiphol tekenen 
luchtvaartmaatschappijen, vergelijk maatschappen van specialisten, vrije gevestigde beroepen 
neurologen, kno-artsen, enzovoort, enzovoort, die tekenen in zoals Ryan Air om al dan niet op een 
luchthaven te landen en te vertrekken. Zo is dat ook in de mooie wereld van de ziekhuiszorg, dus in 
die vergelijking adresseert u het college waar het college niet over gaat. Sterker nog de Raad van 
Bestuur van het Bravis Ziekenhuis, was de raad van bestuur van Schiphol gaat ook absoluut niet over 
welke vliegtuigmaatschappij wel of niet kiest om Schiphol als thuishaven te kiezen. Dus ik wil u in 
overweging geven om als u daar richting ons college althans nog verder debat mee aan wil, ik wil u 
niet teleurstellen, maar wij gaan er niet over 100% nul over, 100%. Dat wil ik u even meegeven ook 
richting de kerstdagen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, leuk dat u dit nu doet. U geeft eigenlijk een aanzet tot een 
reactie, die ik niet zal geven. Mijn collega’s hier zitten niet te wachten op een onaangekondigd debatje 
tussen u en mij. Dus wat u doet vind ik misschien ook niet opportuun. Maar goed, ik waardeer het dat 
u het probeert. Laat ik het zo stellen dat als u het debat wenst dan kunnen we het volgende week of 
over twee weken voeren of misschien tête-à-tête, maar niet hier. En als u wilt stellen dat u er niet over 
gaat, u als eerste burger van deze stad zou zich wel warm kunnen ontfermen in die hoedanigheid over 
wat de burgers van de stad zorgen baart ja dan te nee. 
 
De VOORZITTER: Wij zijn zeer toe aan een tête-à-tête. Zullen we het zo maar doen? Dan komt het 
hartstikke goed. Goed hiermee zijn al die vragen en zo en die antwoorden daarop voor dit moment 
gegeven.  
 



 
 

Verslag raadsvergadering 3 december 2015     pagina 5 

 
 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 4.c. De afhandeling van de actielijst en motielijst 
en u weet naar het oordeel van het Presidium we dat voortaan doen in de eerste vergadering van de 
raad per maand om dan even de lijst door te nemen. Wat betreft de actielijst daar nog op- of 
aanmerkingen over uwerzijds. Dat is niet het geval. Eenzelfde vraag geldt voor de motielijst. Op dit 
moment geen opmerkingen ja of, nee? Dan nemen wij daar kennis van zoals het nu is, is genoteerd. 
 
5. A-Categorie 
a. Voorstel 49 Begrotingswijziging grondexploitaties 2015 
De VOORZITTER: Agendapunt 5 dat zijn de zogeheten hamerstukken, agendapunt 5.a. dat handelt 
over de Begrotingswijziging grondexploitaties 2015. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf? Niemand? Dan stel ik vast dat bij hamerslag dit voorstel is aanvaard.  
 
b. Voorstel 50 Nota Verbonden Partijen 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b het voorstel Nota Verbonden Partijen daarover behoefte één uwer 
om een stemverklaring af te leggen? Is niet het geval. Dan is dat bij deze aanvaard.  
 
c. Voorstel 51 HPO 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c HPO, dat staat voor Huisvesting Programma Onderwijs 2016. Ook 
hier weer de vraag één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan is dat 
aanvaard. 
 
d. Voorstel 52 Aanvulling verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2014 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.d Aanvulling verantwoording bijdrage fractieondersteuning 2014. 
Behoefte aan een stemverklaring één uwer? Niet het geval? Conform besloten.  
 
e. Voorstel 54 Raadsvoorstel Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.e Raadsvoorstel Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen 
2015. Ook hier de vraag één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Is niet het geval? Dan is 
dat bij hamerslag aanvaard.  
 
6. B.-Categorie 
a. Voorstel 53 Belastingvoorstellen 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 6. Dat handelt over het voorstel Belastingvoorstellen 2016. Twee 
fracties van u raad hebben daarover het woord gewenst en dat sta ik uiteraard toe in eerste termijn. 
Dat zijn de fracties van de Nieuwe Democraten en de VLP. En ik zou willen uitnodigen meneer 
Schijvenaars van de Nieuwe Democraten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Volgens de Gemeentewet is een expliciet recht van 
de gemeenteraad om de belastingverordeningen vast te stellen. En bij de recente behandeling van de 
Programmabegroting is feitelijk een voorschot genomen op de vaststelling van de belastingvoorstellen 
zoals die vanavond voorliggen. Er kan dus gewijzigd worden in deze belastingvoorstellen. Uiteraard 
onder de voorwaarde dat er een fatsoenlijke dekking tegenover staat. En we hebben hiervoor een 
aantal amendementen voorbereid die u inmiddels op uw tafel heeft aangetroffen om dus toch binnen 
deze set van belastingverordeningen wijzigingen aan te brengen met in de orde van grootte een 
voordeel, een voordeel van onze inwoners van orde van grootte van 2,5 miljoen euro.  
 
De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt, op dit moment een interruptie.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag weten welke van deze voorstellen 
van vanavond door de Nieuwe Democraten ook bij de Begrotingsbehandeling op tafel gelegd zijn. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, een aantal zijn ook bij de Programmabegroting op tafel gelegd 
dat kunt u zich herinneren. En een aantal zijn wellicht nieuw omdat nu op dit moment juist deze 
belastingvoorstellen aan de orde zijn. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. En voorzitter, de voorstellen gaan iets in de 
Begroting wijzigen. Dus ik vraag nogmaals aan de heer Schijvenaars wat heeft u nu concreet van 
vanavond ook vier weken en één dag geleden aan ons voorgesteld om mee in stemmen, want als we 
daar toen tegen waren waarom zouden we dan nu ineens voor zijn. En de tweede, welke zaken zijn 
nieuw vanavond en waarom heeft u dat dan niet vier weken geleden gedaan.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij houden ons keurig netjes aan de spelregels zoals ik net heb 
genoemd. Ja, dat de Gemeentewet duidelijk beschrijft dat je behandelt de Programmabegroting zoals 
die voorligt en die is gebaseerd op datgene wat ik net heb voorgelezen een voorschot is op het 
vaststellen van het raadsvoorstel wat nu aan de orde is. En dat raadsvoorstel is nu aan de orde en dat 
raadsvoorstel daar doe ik nu voorstellen voor om dat te gaan wijzigen. En dat kan en daar is een 
dekking uiteraard bij en dat voorstel dat kunt u aannemen of u kunt dat afwijzen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat zijn de spelregels. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Schijvenaars past inderdaad de 
spelregels toe als je het een spelletje wilt noemen. Hij maakt er een spelletje van het is echt een 
belachelijke manier van politiek voeren. Meneer Schijvenaars zit iedereen z’n tijd te verdoen en zegt 
dan dat hij dat volgens de regels doet en daar heeft hij gelijk in.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, ik kan natuurlijk zeggen dat de tijd van de interruptie al ver uitstijgt 
boven de termijn die ik op dit moment aan het voeren ben, voorzitter. Als u het heeft over efficiënt 
vergaderen, ja dan kan ik er ook wel een paar verzinnen.  
 
De VOORZITTER: Nee, ga nu maar gewoon door met uw betoog. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, al eerder hebben wij gesteld dat onze gemeente financieel rijker 
en rijker wordt en maatschappelijk armer en armer. Er is een overvloed aan geld dat op de bank staat 
en al eerder hebben wij aangetoond in onze jip-en-janneke begroting dat er op de Begroting van 2016 
een overschot is van 8 miljoen euro. En er zelfs tientallen miljoenen liggen te wachten om te worden 
uitgegeven of te worden teruggegeven aan onze inwoners. En met een aantal amendementen, 
voorzitter, willen wij twee zaken regelen. Eén, het afschaffen van de honden-, toeristen- en 
precariobelasting waardoor de hoeveelheid belastingsoorten wordt verminderd en de administratieve 
lasten dalen. Een typisch standpunt van de VVD kan ik eraan toevoegen, denk ik, voorzitter. Twee, 
het verlagen van de lasten waardoor onze inwoners en bezoekers minder belasting betalen en meer 
koopkracht zullen krijgen. Het lijkt me ook dat de VVD daar uitermate blij van kan worden. We hebben 
berekend dat in totaal het om een voordeel gaat orde van grootte van in totaal 2,5 miljoen euro. En dat 
wordt gedekt uit het afromen van de onnodige hoge voorzieningen en reserves die al jarenlang 
nutteloos op de bank staan van de gemeente en wel het geld dat is opgehoest door onze inwoners 
zelf, voorzitter. Het eerste amendement gaat over de OZB.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen 3 december 
besluit. Beslispunt 1, de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 
2016 te schrappen. En een nieuw beslispunt toe te voegen en te besluiten over vaststelling van een 
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2016, nadat de tarieven 
slechts zijn gewijzigd door de verwachte waardestijging dan wel waardedaling zonder toepassing van 
inflatiepercentage van 1,3%. En het verlies aan inkomsten uit bovengenoemde beslispunten te 
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financieren door hiervoor dekking te halen uit de Algemene Reserve. En voor zover nodig over te 
gaan tot hernummering van de beslispunten. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt nummer 1 en heet  “OZB” en maakt onderdeel uit van de 
beraadslaging. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan een amendement, voorzitter, wat we al vele jaren iedere keer weer 
aan de orde stellen, dat is het schrappen van de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de 
precariobelasting. De raad, beraadslaging over besluit, de volgende beslispunten te schrappen:  
De Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting, de Verordening op de heffing en 
invordering van toeristenbelasting, de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting,  
inclusief de bijbehorende tarieventabel precariobelasting. En ook hier het verlies aan inkomsten uit 
bovengenoemde beslispunt te financieren door hiervoor dekking te halen uit de Algemene Reserve. 
En voor zover nodig te hernummeren. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Schrappen hondenbelasting, 
toeristenbelasting en precariobelasting” en maakt ook onderdeel uit van de beraadslaging. 

 

De heer SCHIJVENAARS: Dan een amendement over de afvalstoffenheffing, voorzitter.  

De vergadering bijeen 3 december, besluit: De Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2016, inclusief de bijbehorende tarieventabel afvalstoffenheffing aan te vullen met:  
Met dien verstande dat de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing gemeente 
Roosendaal 2016 als volgt wordt gewijzigd:1.1. Dat gaat over het vaste bedrag in artikel 5, lid 2 
allemaal techniek, dat is dan 200 euro. En dan de belasting als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b 
bedraagt per perceel en dan gaat het over de lediging van een 240 liter restafval container 4,60 euro, 
140 liter restafvalcontainer 2,60 euro, de inworp in een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter 77 
cent en bij een ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter 38 cent.  
               <ter verduidelijking is onderstaande tabel in de tekst van de notulen opgenomen> 

 
En het verlies aan inkomsten uit bovengenoemde beslispunten te financieren door hiervoor dekking te 
halen uit de voorziening exploitatie reinigingssector.  

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Afvalstoffenheffing”. 

 

De heer SCHIJVENAARS: En dan hebben we er ook nog één over de parkeertarieven, voorzitter. De 
vergadering bijeen op 3 december besluit beslispunt 9, de Verordening op de heffing en invordering 
van parkeerbelastingen 2016, inclusief de tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart aan te vullen 
met dien verstande dat de tarieventabel parkeren 2016 behorende bij de Verordening 
parkeerbelastingen Roosendaal 2016 als volgt wordt gewijzigd: En het gaat over tarief voor het 
parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a bedraagt in gebied A per 60 
minuten 2,00 euro, in gebied B 1,40 euro en de dagkaart in het hele gebied betaald parkeren 
uitgezonderd bij losse meters per 24 uur aaneengesloten 9,50 euro.     
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                   <ter verduidelijking is onderstaande tabel in de tekst van de notulen opgenomen> 

 
 
En het verlies aan inkomsten uit bovengenoemde beslispunten te financieren door hiervoor dekking te 
halen uit de Algemene Reserve. 

 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Parkeertarieven”. Dank u wel, de 
heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dan in de eerste termijn had ook nog het woord gewenst de fractie van de VLP, de 
heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, voorzitter, ik had een 
termijn geschreven vanmiddag maar ja dat, die wilde ik eigenlijk niet meer brengen. Dus die kan dan 
weg, voorzitter. En ik had toen een nieuwe geschreven, maar dat doe ik ook maar niet, dus die gaat 
ook weg, voorzitter. Ik ga het anders doen. Zojuist heb ik toch nog even gesproken met mijn collega 
de heer Yap en kijk als het gaat over, voorzitter, voor de goede orde over de tariefsverhoging voor het 
straatparkeren. Als we de binnenstad faciliteren en we geven ze de poging om zelfstandig met een 
budget invulling te komen tot een nieuwe compacte binnenstad en daar bent u allen zeer enthousiast 
over. Daar zijn ze goed mee aan de slag gegaan onze goeroes, zeer intensief met elkaar. En vorig 
jaar kregen we een prachtige presentatie in Parrotia. Voor u die daarbij waren weten dat. Tijdens die 
presentatie zeiden ze, volgend jaar eind 2015 komen we met een nieuw parkeerplan. Volgend jaar 
eind 2015 wordt u gepresenteerd. Met de Begroting wordt het door onze collega van het CDA nog 
gevraagd is dat er al inmiddels? Nee, nee einde van het jaar, einde van het jaar. Nou ja goed, het is 
nu einde van het jaar en het is nu het moment om, waarop we het definitieve tarief wel of niet moeten 
vaststellen, maar parkeerplan nog niet gezien. Nou simpel mailtje naar de Binnenstadsorganisatie 
leert mij in ieder geval dat dat begin volgend voorjaar moet zijn, dan neem ik aan april hoogstens mei. 
Maar ja, voorzitter, het mag toch geen vrijbrief zijn als wij hun faciliteren op hun wensen met geld om 
voor onze binnenstad iets te gaan betekenen dat we dan maar moeten afwachten, afwachten, 
afwachten en al ons lopend beleid moeten continueren, continueren, continueren. We moeten ook 
veranderen dat was nodig voor die binnenstad. En om die wens te realiseren is het nodig dat we dat 
parkeerplan hebben, dat maakt vitaal onderdeel uit van wat we met elkaar afspreken. Wij vinden het 
niet opportuun als VLP en ik dien dus mede in namens de Partij van de Arbeid, om dat twee keer in 
een jaar te moeten aanpassen of drie keer of nul keer. Het moet duidelijk zijn wat de binnenstad nu 
zelf wil met hun parkeerbeleid. Nou hebben we een motie voorbereid, want ik ga u wel meegeven, 
voorzitter, Begroting is de Begroting hoor daar stemmen wij voor prima gedane zaak. Hoeven wij niet 
aan te komen, die is, da’s kat in het bakkie, complimenten nog een keer aan de wethouder, kat in het 
bakkie. U hebt hem binnen, verander ik niets aan, echt niet, helemaal, voorzitter. Aan de tarieven zelf 
wil ik eigenlijk ook niets veranderen, want u heeft allemaal in meerderheid afgesproken, we hebben 
parkeertarieven die verhogen we iedere twee jaar met 7%, dat is een on going proces. Ja, wat u in 
meerderheid afgesproken heeft continueren we gewoon ook geen probleem. Dat moet ook gewoon 
kunnen geen probleem, het enige wat wij dan vragen is nou als u dat dan doet zou u dan genegen zijn 
om als we het tarief dan vaststellen het in ieder geval niet te gaan heffen tot het moment dat die 
organisatie komt met een parkeerplan. Dus slechts als ze het parkeerplan presenteren en we weten 
wat straatparkeren moet gaan kosten passen we het in één keer aan. Dat betekent voor de 
Binnenstadorganisatie wat druk om snel met dat plan te komen, moet niet te lang op zich laten 
wachten. En dat betekent ook nog eens een keer dat wij die middelen uit dat fonds willen onttrekken 
die onze Begroting dan tekort komt. En dat is een beetje een pressie middel om hun wel te bewegen 
in de goede richting, de richting van verandering, transitie in die binnenstad. En we zien het nu 
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gebeuren, voorzitter, we willen niet wachten we willen zien, we willen actie. Wij willen allemaal, alle 35 
raadsleden iets met die binnenstad. En daartoe, voorzitter, hebben wij een motie opgesteld. Nou die, 
voorzitter, zal ik dan ook maar indienen. Het was vandaag Jantje huilt, Jantje lacht ja of nee maar we 
doen het maar gewoon. Motie tijdelijk opschorten tariefsverhoging straatparkeren. En hij wordt 
uitgedeeld als het goed is, voorzitter aan u. Ja, besluit het college op te dragen: De extra heffing van 
10 cent per uur van het vastgestelde tarief voor straatparkeren per 01-01-2016 uit te stellen tot de 
Binnenstadsorganisatie met een nieuw parkeerplan is gekomen. En de tarieven pas daarna aan te 
passen conform de plannen van de Binnenstadsorganisatie. De verwachte minderopbrengsten ten 
laste te brengen aan de Bestemmingsreserve Economie, meer specifiek de Binnenstad, berekenend 
vanaf 1 januari en te verwerken binnen de P&C-cyclus. En dat, voorzitter, is slechts niet meer, niet 
minder ons voorstel aan u vanavond. En wij hopen dat u in ieder geval onderschrijft dat tenminste dat 
de Binnenstadsorganisatie vaart moet blijven maken en vaart moet houden in het presenteren van wat 
zij nu daadwerkelijk willen. Wij doen het voor hen, dan moeten ze ook leveren. Dat voorzitter, mag ik 
op z’n minst vragen voor de 10 miljoen die we gevoteerd hebben als raad.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 1  en heet “Tijdelijk opschorten 
tariefsverhoging straatparkeren”. Een vrrrr….. nee oké. 
 
De heer VAN GESTEL: Geen vraag, voorzitter. Mede ingediend namens de Partij van de Arbeid, de 
heer Yap nog even speciaal vernoemen, voorzitter, dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u zeer, meneer Van Gestel. Dat is in ieder geval in de eerste termijn 
vanuit de Commissie voor het voeren van het woord. Dan stel ik nu voor dat wethouder Theunis een 
reactie geeft. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal een korte reactie geven op de amendementen van 
de Nieuwe Democraten, zijn maar liefst vier inhoudelijke punten dan. Dus dat is  toch volgens mij toch 
een aardige reactie op de amendementen. Eerst even het belangrijkste, natuurlijk veel gezegd ervan 
en dat klopt ook, de Begrotingsraad is geschied. En dat is het. En wie de Gemeentewet goed leest en 
de toelichting op de Gemeentewet goed leest, zie je ook dat de Begroting één van de belangrijkste 
kaderstellende bevoegdheden is van de raad. Je ziet ook dat rond het Begrotingsproces is ook een 
communicatieproces met de samenleving. In de Begroting geef je als raad, als college ook aan de 
samenleving aan wat je plannen zijn inhoudelijk. Het is niet alleen een financieel document wat je wilt 
gaan doen en binnen welke budgettaire kaders je dat wilt gaan doen. Dat straal je uit naar de 
samenleving, daar kan de samenleving voor komen inspreken, dat hoort bij het democratische proces, 
dat is het moment waarop je als volksvertegenwoordiger en als college met de samenleving in 
gesprek gaat. Dat biedt helderheid, dat biedt geruststelling voor die burger. Dan vind ik in het 
algemeen dan moet je niet vier weken later nog aan komen kakken met allerlei wijzigingen, 
toestanden, die je dan niet hebt. Ik moet het zo uitdrukken, want wil het onderhand wel eens met 
elkaar vaststellen dat je dat op deze wijze behoort te doen. Dan even de inhoud van de 
amendementen daar nog verder drie opmerkingen over. Als je dan even goed kijkt, moeilijk 
uitvoerbaar, want als je kijkt de financiële omvang van die van die voorstellen staat er niet in. En dat 
vind ik een omissie. Wat kost dat nou een ton of een miljoen of 5 miljoen? Voorzitter, op basis daarvan 
kan de raad toch geen besluit nemen als je niet weet wat de consequenties daarvan zijn. Ten derde 
zijn ze ook volledig onjuist, want zelfs Jip en Janneke die volgens mij in groep 4 zitten, die hebben ook 
rekenen gehad, die kunnen ook zien als je het tarief verlaagt dat heeft een structurele doorwerking. Je 
mist die inkomsten jaar na jaar. Structurele doorwerking en hier zie je een incidentele dekking uit de 
reserves, uit de Algemene Reserve. Klopt dus gewoon niet, want anders als je dat niet corrigeert is 
binnen een paar jaar is je reserve op. En tot slot, voorzitter, dat vierde dat vind ik helemaal een 
toppertje eigenlijk. Nuttige reserves en voorzieningen zoals de heer Schijvenaars zegt, we bulken van 
het geld. Nutteloze reserves en voorzieningen, de Algemene Reserve kwalificeert de heer 
Schijvenaars als een nutteloze reserve. Oké, dat is zijn opvatting, terwijl we weten dat juist die 
Algemene Reserve bedoelt is als weerstandscapaciteit in de Begroting. Aangegeven heel duidelijk 
van wat gebeurt er als de Bestemmingsreserves waar u raad ook plannen voor wil zien dat dan die 
weerstandscapaciteit dicht naar die 1,0 gaat. Want wat betreft in die zin zijn dat ook onhandige 
amendementen, omdat je daarmee ook de weerstandscapaciteit aantast. Tot slot, voorzitter, mag ik 
misschien ook niet zeggen, maar ik zeg het ook weer ben voorzichtig in dit huis om teveel te 
suggereren naar de burger van we bulken van het geld, dat stelt een soort suggestie alsof we hier 



 
 

Verslag raadsvergadering 3 december 2015     pagina 10 

geld potten, geld overhouden, dat is één ding. Maar als je dan vervolgens niet gaat benoemen waar 
dat geld zit en wie het doen dan vind ik dat toch puntje, puntje.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan wil wethouder Lok nog even ingaan op de ingediende motie over 
het “Tijdelijk opschorten tariefsverhoging straatparkeren”. Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Het is op zich wel een hele bijzondere motie als ik heel eerlijk 
ben, als de raad de belastingvoorstellen aanneemt, dan moeten we hem tijdelijk niet gaan uitvoeren. 
Dat vind ik wel heel bijzonder, dat de raad een Verordening vaststelt en tarieven vaststelt en dat we ze 
dan vervolgens niet moeten gaan heffen. Dat is wel heel bijzonder, dat lijkt me niet de juiste weg. Dan 
moet u volgens mij het voorstel niet aanvaarden met z’n allen, want dan telt die niet. Dan over dat 
parkeerplan waar u het over heeft. Ja, dat is een buitengewoon interactief proces zo kent u onze 
Binnenstadsdirectie zoals ze dat doen. Er zijn inmiddels een paar keer gesprekken hebben er 
plaatsgevonden met ondernemers. Er hebben ook gesprekken plaatsgevonden apart met bewoners. 
En iedereen heeft zo z’n eigen wensen en ideeën bij het parkeerplan. En ik heb dat volgens mij al een 
keer eerder gezegd, het varieert van het eerste uur gratis, het tweede uur gratis, of het tweede uur, of 
de eerste twee uur gratis, andere afrekeneenheden. En al die dingen bij elkaar vergen dat je goed 
moet kijken en goed moet rekenen. En iedere ondernemer, dat was heel bijzonder, zit daar anders in. 
Je kunt niet al die maatregelen tegelijk doen, dus je moet, dus er moet gesproken over wat wilt u dan 
en hoe wilt u het dan het best. Daar komt nog bij dat ondernemers ook wel in zijn voor een loyalty 
systeem. Nou zijn er een paar, we hebben heel lang met z’n allen gewacht op de Rabobank die iets 
heel moois ging hebben maar het komt alsmaar niet. Er zijn nu weer andere ideeën over een loyalty 
systeem door ondernemers zelf ingebracht, dat is in een andere plaats in Brabant werkt dat. Daar zijn 
we nu naar aan het kijken, want het moet natuurlijk voor een ondernemer wel buitengewoon makkelijk 
en vriendelijk verwerkbaar zijn. Als die heel veel handelingen moet doen dan werkt het allemaal niet. 
En alles wat je doet zou effect kunnen hebben op de tarieven die je uiteindelijk vaststelt. Het 
Parkeerbeheer BV draait immers nog altijd met verlies, dus linksom of rechtsom moet er ergens 
compensatie vandaan komen. Daar denken de ondernemers zelf ook over na, wat ze kunnen en wat 
ze willen, maar die hebben ook allemaal hun ei nog niet gelegd op dit moment. In al die bijeenkomsten 
zijn nogmaals allemaal ideeën geuit die zijn inmiddels ongeveer allemaal uitgewerkt. Uitgewerkt in die 
zin dat we weten hoe het moet, wat er kan en wat dan de consequenties kunnen zijn. En nog voor de 
kerst vindt er nog weer een bijeenkomst plaats met ondernemers om te kijken, om te hopen dat ze er, 
dat er ook iets eenduidigs uitkomt zodat we ook voldoende draagvlak hebben om dat dan te gaan 
doen. En vervolgens aan u voor te stellen, want als het consequenties heeft voor de tarieven komen 
we natuurlijk altijd bij u terug. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Ja, helder. Ik kijk even naar de tweede termijn van de zijde van u raad, waarbij ik 
eerst even kijk naar de fracties die in eerste termijn niet het woord hebben gevoerd. Hebben anderen 
behoefte aan een tweede termijn? In ieder geval de fractie van de SP noteer ik. Anderen niet? En dan  
kom ik vanzelf nog wel even terug bij de fracties van Nieuwe Democraten en VLP.  De heer Van 
Heumen van de fractie van de SP. Ga uw gang. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, wel zo netjes om even te reageren op  de 
ingediende motie en amendementen, dat lijkt me. De motie van de VLP zal de SP niet steunen. Zoals 
de SP de motie leest is de VLP niet tegen verhoging van de parkeertarieven alleen willen ze dit op 
een later tijdstip inplannen, dat grapje kost de gemeente alleen wel 28.000 euro en die 28.000 euro 
kunnen we volgens mij beter besteden als gemeente zijnde. Dus vandaar zullen wij die motie niet 
steunen. En dan de amendementen van de Nieuwe Democraten… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, interruptie.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, hij wordt nu dan verwerkt binnen die pot met geld voor de 
binnenstad, dus het is hun eigen sigaar natuurlijk die ze dan oproken. Dus u kunt het nergens in de 
stad uitgeven als de binnenstad, dus ik denk dat dat één en één twee is.  
 
De heer VAN HEUMEN: Dan, dan vraag ik het gewoon via een andere route aan. U had het ook over 
duidelijkheid, duidelijkheid scheppen. Nou, ik denk, dat u meer duidelijkheid schept ook voor die 
Binnenstadsorganisatie als u nu gewoon zegt die verhoging die gaat per 1 januari 2016 in. Dat schept 
meer duidelijkheid dan wanneer we het maar open laten, dan blijft het inderdaad maar doorgaan. 
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De VOORZITTER: Heel mooi. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dat is hartstikke mooi. Dan…. 
 
De VOORZITTER: O, u…. 
 
De heer VAN HEUMEN: Nee, ik was nog niet klaar. Nee, ik was gebleven bij de amendementen van 
de Nieuwe Democraten, want die roepen eigenlijk op tot het naar beneden bijstellen of geheel 
afschaffen van de belastingen. En om die verliezen dan maar, die daarbij optreden op te vangen door 
de Algemene Reserves aan te spreken. Ja, dit kun je inderdaad één keer doen, zoals de wethouder 
volgens mij terecht zei, maar dit is alles behalve een oplossing voor de lange termijn. Op termijn zullen 
er dan dus gelden gaan verdwijnen, dus minder geld naar zorg, minder geld naar groen, minder geld 
naar grijs. Dat lijkt me geen verstandige oplossing, dus ook tegen die amendementen zullen we, dus 
ja voor die amendementen zullen wij niet voor stemmen. Dat was hem. 
 
De VOORZITTER: Zeer veel dank meneer Van Heumen. Anderen van u raad niet? Anders dan de 
fracties in eerste termijn. Ik kijk naar de heer Schijvenaars. Ja, ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Op het moment dat je het bij de 
Programmabegroting eens bent of oneens bent, voorzitter dan ga je op basis daarvan ga je verder 
handelen. En dat verder handelen houdt onder meer vast dat je dan zeg maar  heel specifiek de 
belastingvoorstellen gaat indienen en daarover gaat beslissen. Dat is de Koninklijke route en dat is 
precies wat de Gemeentewet ook voorschrijft. Voorzitter, de financiële consequenties. De 
amendementen zoals ze zijn voorgesteld betekent voor de OZB een voordeel voor onze inwoners van 
170.000 euro, betekent voor de hondenbelasting een voordeel van 385.000 euro, voor de 
toeristenbelasting 140.000 euro en voor de precariobelasting 107.000 euro. Ik heb het afgerond op 
1.000 euro’s. De afvalstoffenheffing dat ligt iets complexer maar in orde van grootte gaat het een 
voordeel opleveren van orde van grootte 1 miljoen euro. En daarvoor en dat is incidenteel en daarvoor 
is er ook incidenteel geld voorzien in de dekking, dus dit kunnen we gewoon met elkaar beslissen. 
Heb je geen koudwatervrees voor nodig. Hoef je ook niet te zeggen tegen je inwoners van we zijn een 
beetje voor de gek gehouden. De inwoners roepen al heel veel jaren dat ze graag wat minder lasten 
willen hebben, dat is wat de inwoners vragen. En wij bieden ze dat, voorzitter, met deze 
amendementen. Orde van grootte alles bij elkaar opgeteld, voorzitter, o ja en dan de parkeerbelasting 
dat zou uiteindelijk een voordeel opleveren van 700.000 euro. Nu staat in de Programmabegroting 
staat dat het hele parkeerregime een voordeel gaat opleveren van 1,2 miljoen op basis van de veel 
hogere tarieven, etcetera, etcetera en veel betere bezetting. Iedereen weet dat we dat nooit gaan 
halen. En hier durf ik ook de profetische woorden wel uit te spreken dat op dat parkeerregime er een 
giga nadeel gaat worden behaald. U kunt zeggen dat is voor later. Het totale voordeel met deze 
amendementen bedraagt orde van grootte 2,5 miljoen euro en dat is geld wat we rechtstreeks 
teruggeven aan onze inwoners. Dat is geld wat zij direct kunnen besteden voor extra koopkracht in 
onze eigen mooie binnenstad. En dan het verwijt over beeldvorming. Wat wij hebben gedaan in onze 
jip-en-janneke begroting is overduidelijk weergegeven hoeveel reserves en voorzieningen er zijn. Hoe 
inderdaad het grote overschot is op de Programmabegroting. Geen 8 ton maar 8 miljoen, maar het 
wordt vervolgens allemaal anders weggeschreven. En dan vervolgens wordt de beeldvorming in de 
raad neergezet van we hebben 800.000 pepernoten te vergeven, maar het is veel meer. En als we 
kijken naar de ratio van de weerstandscapaciteit dan zie je ook daar dat er voldoende ruimte is om 
daar zo al 10, 20 miljoen uit te halen zonder dat je onder die 1,0 valt. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars, sorry rondt u af? Uw termijn is verstreken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En misschien, voorzitter, had ik het woordje nutteloos geld niet moeten 
gebruiken, maar dat vervang ik dan graag door het begrip van werkeloos geld. Het is geld wat op dit 
moment niets doet. En dat hebben we zo hard nodig in onze stad om de economie aan te zwengelen 
om meer zaken in beweging te krijgen, voorzitter. Dus we handhaven gewoon de amendementen, 
voorzitter en ook de VVD kan vanavond kleur bekennen of zij voor of tegen de hondenbelasting zijn. 
Om maar één voorbeeld te noemen van de amendementen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap, een interruptie? 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, een mooie afsluiting van de heer Schijvenaars ten aanzien van die 
hondenbelasting. U heeft bij de Begrotingsbehandeling wel voorgestemd om hondenspeelplaatsen 
aan te leggen met dekking uit die hondenbelasting. Hoe gaan we dat oplossen? 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de hondenbelasting is een belasting die vloeit in de Algemene 
Middelen en de plannen voor die honden uitlaatplaatsen die worden ook gewoon betaald uit die 
Algemene Middelen. Er is geen directe koppeling tussen hondenbelasting en hondenactiviteiten. Als 
dat zo zou zijn dan zou het u sieren om ook de wethouder te vragen of zij in ieder geval een overzicht 
kan maken hoe zij dat geld van hondenbelasting specifiek besteedt aan de honden van deze stad.  
 
De VOORZITTER: Dit was het antwoord op de vraag van de heer Yap. Dank u wel. Dan kijk ik nog 
even naar de fractie van de VLP. Nog behoefte aan een tweede termijn meneer Van Gestel? Ja? U 
doet het vanuit uw…. Ja. Ik kom u tegemoet. Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Volgens mij, ja dank u wel. Volgens mij was de eerste termijn helder en 
duidelijk, de oproep en de boodschap en daar heeft u allen kennis van genomen. Dus wat mij betreft 
kunnen we gaan stemmen, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: We zullen het zien. Ja, ik geloof dat ik geen vragen heb gehoord voor het… 
Ja, wethouder Theunis. Wethouder Lok niet. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, kleine reactie nog een stukje financiële techniek. Wederom de heer 
Schijvenaars, onjuist. U weet niet als je een tarief verlaagt heeft dat een structurele doorwerking, dat 
kun je heel simpel op een bierviltje uitrekenen. Dan mis je latere jaren ook die inkomsten, dus je kan 
wel structureel maar goed. En overigens vind ik wel aardig inderdaad geld gebruiken werkloos voor de 
economie aanjagen, ja dat spreekt iedereen natuurlijk aan. En dat doe je met het afschaffen van de 
hondenbelasting dat kan maar dat. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging en zijn wij toe aan stemmen. Er zijn 
vier amendementen daar gaan wij eerst over stemmen, dan over het moedervoorstel en vervolgens 
over de motie. Wij beginnen bij, het amendement nummer 1 met het onderwerp “OZB”. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf op dit amendement. Dat is niet het geval. Wie is voor 
amendement nummer 1. Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten het 
amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 2 handelend over het “Schrappen van hondenbelasting, 
toeristenbelasting en precariobelasting”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Is niet het 
geval? Ja, meneer Schijvenaars? Wie is voor het amendement nummer 2? Daarvoor heeft gestemd 
de fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 3 inzake de “Afvalstoffenheffing”. Ook hier weer 
stemverklaring vooraf? Niemand?  Wie is voor amendement nummer 3? Daarvoor heeft gestemd de 
fractie van de Nieuwe Democraten het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Tenslotte in de amendementensfeer, amendement nummer 4 inzake  
“Parkeertarieven”. Ook hier weer één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het 
geval. Wie is voor amendement nummer 4? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe 
Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij zijn toe aan het moedervoorstel Belastingvoorstellen 2016. Ook hierover 
stemverklaring gewenst één uwer? Is niet het geval. Wij gaan stemmen. Wie is voor het voorstel 
Belastingvoorstellen 2016? Daarvoor heeft u allen gestemd met uitzondering van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. Dan klopt dat. Dan is het voorstel daarmee aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens de motie, motie nummer 1 handelend over “Tijdelijk opschorten 
tariefsverhoging straatparkeren”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Mevrouw 
Koenraad? 
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Mevrouw KOENRAAD: Ja, GroenLinks gaat voor deze motie stemmen niet omdat wij tegen het 
verlagen, tegen het verhogen van de parkeertarieven zijn, integendeel wij zijn er misschien wel zelfs 
voor en wij verheugen ons heel erg op het parkeerplein, -plan wat dan nog komt om daar stevig over 
te debatteren.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor deze motie. Voor deze motie hebben gestemd de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, 
D66 en de VLP uiteraard. Daarmee is de motie naar mijn beste tellen wel verworpen. Ja, dat is het 
geval. Wil je nog een stemverhouding zien, horen? Nee. Verworpen is verworpen. 
 
7. C-categorie 
Er zijn geen onderwerpen in deze categorie. 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan zijn wij door de onderwerpen heen, maar ik ga u nog een, ik ga u nog iets 
mededelen. Dames en heren van de raad. Gisterenmiddag heeft het COA een verzoek gedaan aan 
ons college om wederom een 72-uurs opvang mogelijk te maken in sporthal/evenementenhal 
Matchpoint op De Stok. Hetzelfde concept wat wij hadden begin oktober. Ons college heeft daar in elk 
geval positief op geadviseerd en ik leg het u nu voor met het verzoek om daarmee in te stemmen. De 
nood is onverkort hoog in het land en het verzoek van het COA is in dat opzicht meer dan legitiem. 
Het idee is dat de vluchtelingen 200 in getal in de loop van volgende week maandagavond 7 
december zullen aankomen in Roosendaal. Ze komen in ieder geval al uit Nederland uit een 
soortgelijke opvang elders in de regio. Dan is het idee wat de COA ons vraagt en wat ik aan u vraag 
om daarmee in te stemmen, dat deze mensen van dinsdag tot en met donderdag, dus dan hebben we 
het over dinsdag 8 december, woensdag 9 december en donderdag 10 december en dat ze dan 
donderdag in de latere middag in de vooravond pak me niet ook op een uur, is het idee dat ze dan 
Roosendaal Matchpoint verlaten om doorgeplaatst te worden naar een andere locatie. Maar dat is aan 
het COA, dat is uiteindelijk aan de Staatssecretaris van asielzaken. Het zullen maximaal 200 
vluchtelingen zijn, ik heb nog geen specifieke nationaliteiten en groepen, gezinnen, alleenstaanden.  
Maar u kunt gevoeglijk aannemen dat het in hoofdzaak mensen uit Syrië zullen zijn omdat de grootste 
mag ik het zeggen, toeleverancier is wat betreft de vluchtelingenstroom. Kort en goed, we hebben 
gesproken ook weer met de eigenaar en met de exploitant van Matchpoint en ook zeer 
bewonderenswaardig en fijn dat er ook weer meegedacht en meegedaan wordt in het beschikbaar 
stellen van deze voorziening. Als u zometeen het college ook groen licht geeft om hiermee voort te 
gaan dan gaan we vanavond weer met de nodige instanties bellen. En dan zullen we na het weekend 
omdat natuurlijk Matchpoint van het weekend nog allerlei toernooien heeft en allerlei 
sportverenigingen, dat we maandag in de loop van de dag weer met de vele vrijwilligers en met het 
Rode Kruis en anderen de hal weer in orde maken zoals we dat begin oktober deden. Dus we zijn 
gelukkig ervaringsdeskundigen om dat weer in goede banen te leiden. En dat we dan als gemeente 
Roosendaal het warm welkom heten en ons steentje bijdragen aan werkelijk de crisis noodsituatie in 
ons land als het gaat om opvang van vluchtelingen. Dat zullen we elke dag goed begeleiden, 
monitoren. U heeft dat de vorige keer van ons gezien en dat zullen we nu ook weer doen. Specifieker 
kan ik niet worden wat betreft nationaliteiten en samenstellingen, dat horen wij in de loop van 
maandag. En wij zullen u blijven informeren hoe het allemaal loopt en gaat. Maar geen nieuws is goed 
nieuws zeg ik u maar even. Als het ter plekke gaat beginnen en het college is er in ieder geval klaar 
voor en de hele organisatie is weer paraat en scherp. En wij gaan vanavond en morgen ook met onze 
crisisstaf aan de slag om dit te doen zoals het Roosendaal betaamt en zoals we ook hebben laten 
zien hoe goed wij dat kunnen. Dus kort en goed, dames en heren, ik gebruik ook deze 
raadsvergadering en zo hebben we dat afgesproken. Het college doet een voorstel aan u raad en dan 
gaan wij vervolgens met instanties bellen met het groene licht dat ik u voorleg, het college u voorlegt 
hiermee in te stemmen en dat we aan de slag gaan om volgende week 72 uur opvang te bieden aan 
vluchtelingen in Matchpoint. Dat is mijn verhaal en dat eigenlijk de vraag onder de streep van ons 
college. Ja, ik nodig u uit als u dat wenst om daar nog iets over te zeggen, dan kan natuurlijk. Ja, dan 
ga ik even zitten, dan inventariseer ik even wie het woord wil voeren. Ja? In elk geval van de zijde van 
de VVD de heer Wezenbeek. Nog anderen van? Ja, ik ga schrijven. Wacht even, De Regt. Ik begin bij 
de fractie van de VVD de heer Wezenbeek. Ja, ik vind het wel netjes, het is een gewichtig onderwerp 
om dat toch vanaf het katheder te doen. 
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De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. Eerste vraag 
was meteen ook de eerste openingszin van u. Het COA heeft aan u wat gevraagd en toen zei meteen 
van we noemen daar meteen Matchpoint bij. Dus de vraag is van mij heeft COA meteen gevraagd om 
die locatie die ze vorige keer ook hebben mogen gebruiken namens ons allemaal. Waar ik trouwens 
overigens voor ben maar dat is even terzijde. Andere vraag is, tweede vraag, die ik mede namens de 
fractievoorzitter moet vragen van of namens onze fractie vragen eigenlijk maar toch zeker expliciet 
namens de fractievoorzitter, mogen we straks als raadsleden daar toch even een bezoekje gaan 
brengen, ik kan me voorstellen in bescheiden zin, maar toch willen wij toch wel graag zien hoe het 
daar aan toe gaat. Het is een korte vraag. U hoeft daar nu geen antwoord op te geven aan mij maar u 
kunt het meenemen in uw beraadslaging. Blijf ik staan of ga ik? 
 
De VOORZITTER: Nee, als dat uw vragen zijn dan zal ik in tweede termijn ook uw vragen ook 
allemaal beantwoorden, dus ik kom daar op terug maar ik maak even de ronde af van degenen die het 
woord op dit punt wensen. Dan ga ik nu naar de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT:  Ja, dank u wel, voorzitter. Wat is betreft is de opvang vorige keer hartstikke goed 
verlopen dus wat ons betreft zijn ze ook weer van harte welkom om ook nu weer hier te gast te zijn. 
We weten natuurlijk allemaal wat er enkele weken terug in Parijs is gebeurd. En er is ook sprake van 
verscherpte controles gebeurt dat in dit, in dit geval ook. Dat is mijn vraag. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer de Regt. Ik ga naar de heer Heeren van de fractie van de 
VLP.  
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals u net al zei dat we begin oktober is aan 
deze raad dezelfde soort vraag gesteld. Daar hebben we toen unaniem ja tegen gezegd dat ze 
welkom waren en we hebben daar afgesproken dat de volgende keer dat die vraag gesteld zou 
worden dat we vooraf een evaluatie zouden houden. Ik wil aan u vragen of die evaluatie 
plaatsgevonden heeft en zo ja wat daar de uitkomsten van zijn. Verder ben ik blij dat inmiddels 
inderdaad ook andere partijen wel durven om over dit onderwerp vragen te stellen, daar ben ik blij 
mee, goede vragen ook. En wat de VLP betreft zijn ze in ieder geval wel welkom.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Ik ga naar mevrouw Van den Nieuwenhof van de 
fractie van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Het CDA is volledig akkoord met uw 
voorstel. Wij zien het als onze morele plicht om te zorgen voor mensen in nood. Wij hebben één kleine 
vraag die bij ons leeft. Zou u misschien iets kunnen zeggen of verzoeken voor opvang, noodopvang, 
crisisopvang, of welke opvang dan ook op de één of andere manier onderwerp is van regionale 
afstemming met andere gemeentes in de regio in welk samenwerkingsverband dan ook.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Ik ga naar mevrouw Oudhof van de 
fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP heeft de mening dat wij de plicht hebben om deze 
mensen in nood op te vangen. Wij vinden dat de nood ook onverkort hoog is, wat de burgemeester 
net zei om dat ook te gaan doen. De SP is van mening dat de opvang humaan moet gebeuren en ja 
wat dat betreft kan je jezelf nu al afvragen ze worden van hot naar her verhuisd en het zijn toch hele 
grote groepen waarbij ze bij elkaar moeten verblijven of dat toch wel voor ons humaan genoeg is. Een 
vraag aan de burgemeester is kan het zo zijn dat deze mensen ook al eerder in Roosendaal geweest 
zijn of is er nu sprake van een andere groep. En nou als SP hopen we dat de opvang weer zonder 
problemen gaat en dat we ook daar wel weer goed op terug kunnen kijken. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik kijk naar mevrouw Koenraad, fractie GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. De fractie van GroenLinks is er trots op dat COA weer 
bij onze gemeente heeft aangeklopt voor de opvang van deze nieuwe groep mensen of misschien ook 
oudere mensen, dat zullen we nog horen. GroenLinks heeft er veel vertrouwen in dat ook deze 
mensen en deze noodopvang weer goed zal verlopen en we wensen professionals en vrijwilligers 
daar veel succes bij. Natuurlijk moeten we deze mensen opvangen. Wel hopen we dat er vanuit COA 
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een nieuwe aanpak zal komen wat betreft het doorplaatsen, mevrouw Oudhof had het daar ook al 
over. En misschien heeft de portefeuillehouder daar iets informatie over of dat beleid nog op de één of 
andere manier gaat wijzigen of dat het zo blijft dat mensen na 72 uur blijvend doorgeplaatst worden.  
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u wel. Wat komt u doen?  
 
De heer POLDERMAN: Uw antwoord nog ja, het VNG-akkoord? 
 
De VOORZITTER: Hij vroeg mij te antwoorden wat ik al lang had opgeschreven. Maar zo collegiaal 
zijn we, zo met één mond spreken we. De heer Verhoeven, van de Lijst Verhoeven. Ja. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. De nood is inderdaad heel hoog en ook bij de vorige 
keer hebben we gezegd dan moeten we ook eerste hulp bieden, dus wij staan er ook zeer positief 
tegenover. Ik zit ook gelijk te denken aan een alternatief. En ik weet niet of dat al ter sprake is 
gekomen en of dat ook inderdaad kan. We hebben natuurlijk het Philipsterrein daar staan vele 
gebouwen op die qua faciliteit uitstekend voldoen, veel ruimte, veel kamers een hele grote keuken, 
grote kantine. Misschien is dit eventueel een oplossing voor de toekomst. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Meneer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. We kunnen in ieder geval constateren dat de solidariteit in de 
regio niet optimaal is, we zien in diverse gemeenten dat er negatief tegenover noodopvang als deze 
zelfs wordt gestaan. Wij zijn in ieder geval blij als PvdA dat Roosendaal in ieder geval wel de 
verantwoordelijkheid neemt en we hebben ook kunnen zien dat dat in oktober, begin oktober 
uitstekend is verlopen. Wel vragen we richting de portefeuillehouder nog aandacht voor de 
informatievoorziening die vanuit het COA wordt verstrekt richting gemeentes. De vorige keer hebben 
we kunnen constateren dat de samenstelling van de groep die naar Roosendaal uiteindelijk 
daadwerkelijk kwam toch anders was dan vooraf aangekondigd. Wat de PvdA betreft maakt het niet 
uit welke groep, of welke groepen er naar Roosendaal komen maar juist in het kader van opvang en 
voorzieningen en dergelijke in de sporthal is wel van belang uiteraard om te weten wat er komt, want 
dan kun je daar natuurlijk als gemeente ook goed op inspelen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Yap. Meneer Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Wij stemmen als D66 uiteraard ook in met deze 
noodopvang, het ondersteunen. En we zijn blij en trots dat de rest van de raad dat ook lijkt te doen. 
Die trots delen we met GroenLinks. En uiteraard zijn we het ook eens met de wens om humane 
opvang te leveren die de SP heeft geuit en ook wij als D66 maken ons zorgen over de 72-uurs 
doorsluizingen. Helaas moet het voorlopig hiermee doen maar we zouden het we mooi vinden als we 
als gemeente het signaal afgeven dat we moeten nadenken over alternatieven hiervoor. En verder 
steun ik het verzoek van de VVD voor een bezoek en het verzoek van de VLP over de stand van 
zaken van de evaluatie van de vorige keer. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dat was het voor dit moment van de zijde van u raad. Dat is het geval. 
Dan zal ik u antwoorden. Doet ie het? Ja, hij doet het. Ik loop even maar het rijtje af. De fractie van de 
VVD vroeg Matchpoint is dat een specifieke locatie. Het is een keuze van het college in 
overeenstemming met de eigenaar en de exploitant. En dat heeft er alles mee te maken dat deze 
sporthal qua ligging, infrastructuur en anders verreweg de meest wenselijke opvang is voor die 72-
uurs opvang, dus echt crisis noodopvang. Dus daar zijn we gelukkig met eigenaar en exploitant goed 
uitgekomen. Een bezoek afleggen, ja dat is, ik weiger u uiteraard niets u bent het hoogste orgaan in 
de stad, maar laat ons dan wel even afspreken dat we dat met elkaar even ordentelijk organiseren, 
tijdstip, wanneer. En kom nou niet met z’n 35. Doe dat nou zou ik menen 1 raadslid per fractie en die 
vertelt dat dan wel door wat die allemaal heeft gezien, want anders wordt het wel een beetje u snapt 
wat ik bedoel een beetje aapjes kijken en dat moeten we niet willen. Dus ik, ik vraag wel 
zelfbeheersing en afstemming in uw eigen fractie. Laat ons als uitgangspunt nemen één man/vrouw 
per fractie en dan kijken we wel hoe we dat ordentelijk kunnen organiseren. Maar dat, dat het 
georganiseerd wordt dat is evident, want het komt u als raadslid, als gemeenteraad zonder meer toe, 
dat is geen punt. Meneer De Regt Roosendaalse Lijst. Ja terecht geeft u het signaal af Parijs, Brussel, 
de verscherpte controles, daar zijn wij ons zeer wel van bewust. En laat mij dit zeggen dat samen met 
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onze veiligheidsdiensten in afstemmen met België met name ook als grensgemeente dat we proberen 
overzicht en inzicht te houden. Maar dat het ons niet verhinderd om met een gerust gevoel in dat 
opzicht deze 200 mensen welkom te heten in Roosendaal. Dus we hebben er aandacht voor en we 
weten dat er, dat het spannend kan zijn. Maar wij hebben dat redelijk goed in de gaten. Laat men dit 
er in het openbaar van zeggen. De heer Heeren evaluatie. Ja, die heeft plaats gehad. Bij de met name 
ons eigen crisisteam en de hulpdiensten met name het Rode Kruis en dat is allemaal op wat 
operationele dingetjes, maar dat vind ik niet zo ja dat is buitengewoon interessant, maar bestuurlijk is 
het gewoon goed verlopen met contacten met het Ministerie met het COA, met andere beslissers op 
provinciaal en lokaal niveau, met onze buren, dat is goed gegaan. En ik wil toch nog even uitspreken 
de enorme waardering voor de mensen van het Rode Kruis toen in die tijd begin oktober dat ze 
werkelijk de tong op de schoenen hadden om te pendelen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom en 
weer terug. Allemaal dezelfde mensen die 24 uur voortdurend in touw waren. En we hopen dat nu op 
deze manier in een soort en dan kom ik al langzaam toe aan mevrouw Van den Nieuwenhof. De 
regionale afstemming als brugje, dat we nu ook hebben gezegd onze Commissaris van de Koning 
voorop en de veiligheidsregio Midden-West-Brabant dat we daar middenin hebben gezegd laat ons 
nou en we hebben dat opgesplitst in de gebieden van de politiedistricten. Dus politiedistrict de 
Markiezaten, Tholen en 7 gemeenten in westelijk West-Brabant, ik mag daar voorzitter van zijn, 
hebben we gezegd van nou laat ons nou in een soort estafette dat doen. Dus ik schat zomaar in dat 
wij vluchtelingen krijgen uit de regio die al in een sporthal hebben gezeten en dan naar ons komen en 
vanuit ons weer doorgaan naar een andere gemeente. Ik spreek dat hier verder in het openbaar niet 
uit, omdat ik nog niet weet dat die andere gemeente, die gemeenteraad niet weet dat ze mogelijk na 
Roosendaal daar naartoe komen. Maar we bellen elke dag en dat gaat hartstikke goed in grote 
collegialiteit. Wel spreek ik uit, de pers is weg, dat ik ook wel wat zorgen heb over andere gemeenten 
die het geweldig vinden dat het bij de buurman zo geweldig goed georganiseerd is, maar zelf dan 
even geen opvangmogelijkheid, dat maar onder druk wordt alles vloeibaar dus we hebben daar wel 
indringende collegiale gesprekken over. Mevrouw Oudhof het is naar mijn beste weten een nieuwe 
groep, dus niet Roosendaal revisited, dat zal niet naar mijn beste weten zal dat niet het geval zijn. 
Mevrouw Oudhof en op zichzelf een hele terechte interventie van wethouder Polderman. We hebben 
een VNG-akkoord daar hebben we maandag al over gesproken in de Jaarbeurs in het bijzijn van 
Staatssecretaris Dijkhoff. We hebben daar gisteren in de regio West-Brabant ook al over gesproken. 
En vandaag heeft wethouder Polderman daar ook nog informatie over ingewonnen. Kort en goed, die 
sporthallen die 72-uur crisis noodopvang is natuurlijk verre van, verre van ideaal, maar alles beter dan 
in een veldbedje liggen onder de blote hemel, want dat is wel een beetje wel het alternatief gelet op 
het feit dat het echt over de schoenen loopt op dit moment voor het COA. Dus dan kun je beter maar 
voor de second, second best gaan. Waar de VNG met het COA en de Staatssecretaris nu op 
aankoerst en we gaan medio december ja of nee geven op dat akkoord. Is dat we in plaats van die 72 
uur opvang het liefst willen naar noodopvang dat is dan in termen van maximaal 1 jaar voor ten 
hoogste 200-150 personen, maar dan zou de gemeente Roosendaal kunnen zeggen van wij 
adopteren die 200 mensen en dat verdelen we dat bijvoorbeeld 50 naar Rucphen, 50 naar 
Halderberge ik noem maar wat willekeurige buren. Maar dan is het wel op het conto van de gemeente 
Roosendaal. Niet dat dat allemaal gebeurt want we zijn en blijven afhankelijk van wat het COA wil. En 
als het COA ons geen verzoek doet voor de noodopvang in die zin, dan is dat voor ons een gegeven. 
Maar we zijn klaar om alle soorten van verzoeken te wegen en aan u voor te leggen. Maar dat is 
grosso modo het VNG-akkoord het zal misschien nog op onderdelen worden geamendeerd, maar ik 
verwacht niet, niet veel meer waar we in ieder geval landelijk op aankoersen. En dan leg ik ook even 
het brugje naar de heer Verhoeven die zegt van ja zou het Philipsterrein niks kunnen zijn. Ik ben daar 
zeer terughoudend in want het Philipsterrein is niet van ons. En de eigenaar zit hier niet aan tafel, dus 
ik, ik ga daar verder niets over zeggen. Maar ik, ik kan u wel vertellen dat naar de stand van heden het 
COA ons niet heeft gebeld omtrent het Philipsterrein. En geloof me, die hebben echt door alle 
gemeenten gewandeld en waar wij niet van weten en dat is misschien ook wel heel goed, maar  
anders hadden we daar al lang een verzoek voor gekregen. Maar wij noteren uiteraard dat het 
Philipsterrein een groot terrein is en het staat leeg. Maar wij zijn daar niet in de lead, want wij zijn geen 
eigenaar daarvan. De heer Yap de informatievoorziening COA richting gemeente, ja ja, ze doen hun, 
ik neem het voor ze op hoor, ze doen hun uiterste best om ons zo goed als mogelijk te informeren en 
terzijde te staan. En we hebben ontzettend goede contacten en ja inherent aan de crisis noodopvang 
is dat er crisis is en nood en ja nood breekt wetten en dan moet je af en toe ook wel even schakelen 
wat je op dat moment ingeeft en wat je op dat moment vindt dat goed is. Maar we zijn, we hebben 
korte lijnen met het COA en ik vind dat die mensen een top-, een topprestatie leveren. En ja ik geloof 
de heer Raggers, u, u, u, ja min of meer ook wat mevrouw Koenraad aangaf waar ik al op heb 
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geantwoord, het VNG-akkoord hoe gaan we nu verder. Maar voor nu hebben we deze 
sporthalvoorziening waarbij we in ieder geval als gemeente toch laten zien dat we ook onze, onze 
verantwoordelijkheid willen nemen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dan hebben we nog voor wie dat wenst een, ja ik noem het dan toch maar een 
tweede termijn. Wil iemand nog het woord? In ieder geval ik noteer de heer Beesems. Anderen van u 
raad niet meer? Meneer Beesems ga uw gang. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten geven een volmondig ja voor de 
noodopvang zonder terughoudendheid. Samen met de andere partijen vinden wij het jammer dat deze 
mensen heen en weer gestuurd worden. We roepen op aan eenieder om te zoeken naar andere 
mogelijkheden, onder andere zoals de portefeuillehouder aangeeft. Wij hebben vertrouwen op een 
ordentelijke huisvesting in die noodopvang. Wij hebben geen behoefte om zoals de portefeuillehouder 
het eerder zei aapjes te kijken. Vorige keer heeft de portefeuillehouder het ook ontraden. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Dan concludeer ik dat u allen 
instemt met het voorstel van ons college om het COA te berichten dat wij ze groen licht kunnen geven 
om de mensen hier op te vangen. En laat ons voor degenen die het willen, maar hou het in de 
beperking vraag ik u beleefd, om dan even te kijken om een mooi geschikt moment om dat u zich 
ervan kunt vergewissen hoe dat daar ter plekke gaat. En wat een fantastische inzet we hebben van de 
vele, vele, vele vrijwilligers die onbaatzuchtig dag in dag uit bezig zijn om het allemaal in goede banen 
te leiden.  
  
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dat allemaal gezegd zijnde en niet meer aan de orde, dan sluit ik de 
raadsvergadering en dan kunt u aanstonds door met de Commissie vergadering. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.05 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
17 december 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


