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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 21.10 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 25 oktober 2017, 30 oktober 2017, 2 november 2017 en 9 november 2017. 
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van ingekomen stukken 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
c. Actie- en motielijst 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 60 Evenementennota 
b. Voorstel 61 Wijziging APV 
c. Voorstel 62 Vaststellen van de verordening speelautomatenhallen 
d. Voorstel 63 Herontwikkeling Mariadal 
e. Benoeming leden Vertrouwenscommissie 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 63 Raadsvoorstel Herontwikkeling Mariadal 
 
7.  C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 62-2017 Nota Cultuurfonds 
b. Raadsmededeling 63-2017 Aanpassen planning Beheerkalender en kwaliteitsslag fietspaden 
c. Eigenstandige motie VVD – Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen 
 
8. Sluiting  

 
Aanwezig:  
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  
Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons  
Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. 
van Poppel, wethouders.  
De dames: W. Claessens-Vloedgraven (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. 
Frijters (VVD), Mevr. M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den 
Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP)  
De heren: 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), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh 
(VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. 
Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), B. Missal (SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), 
E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.S. Yap (PvdA).  
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Afwezig: Dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), 

dhr. M.A.K. van Heumen (SP), dhr. W.C.H. Brouwers (VLP), dhr. G.A.W.A. Verhoeven (VVD) 

 

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, fijn dat u op mij heeft willen wachten. De vergadering is geopend. 
Even m’n brilletje pakken. Er is een aantal leden vanavond verhinderd. Ik noem ze even de heer 
Goossens van de Roosendaalse Lijst, de heer Schijvenaars van de Nieuwe Democraten, de heer Van 
Heumen van de fractie van de SP, de heer Brouwers van de VLP en de heer Verhoeven van de fractie 
van de VVD. Niemand vergeten? Dat klopt allemaal? Goed.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 2 en dat is het vaststellen van de raadsagenda. Er 
zijn bij het voorzitterschap twee dingen gemeld. De fractie van de SP stelt u voor om het dossier 
Herontwikkeling Mariadal om dat van de A-Categorie hamerstuk naar de B-Categorie bespreekstuk te 
plaatsen, omdat deze fractie bij gelegenheid daarvan een motie wil indienen. Kunt u akkoord gaan 
met dat voorstel? En dan betekent dat dat in uw agenda de Categorie B dat daaraan wordt 
toegevoegd Herontwikkeling Mariadal. U bent allemaal akkoord? Daar ga ik vanuit. Maar dat is het 
geval. Dan is dat toch even vastgesteld. En vervolgens wordt u voorgesteld om toe te voegen als A-
stuk het raadsvoorstel Benoeming leden Vertrouwenscommissie. Kunt u daarmee instemmen, 
toevoeging op de agenda maar ook als A-stuk op de agenda? Dat is het geval. Dan gaan wij dat ook 
zo meteen doen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 25 oktober 2017, 30 oktober 2017, 2 november 2017 en 9 november 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van een aantal vergaderingen 
inmiddels van u raad die van 25 en 30 oktober en die van 2 en 9 november allemaal dit jaar (2017). Er 
zijn bij de griffie geen voorstellen tot wijziging binnengekomen. Mag ik er vanuit gaan dat u akkoord 
gaat met die verslagen. Dat is het geval. Bij deze vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van ingekomen stukken 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4, 4.a. ingekomen stukken. Dat is een beetje dat we u vragen of u 
akkoord gaat met de afdoening van die stukken zoals voorgesteld. Dat is het geval. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4.b dat zijn beantwoording van schriftelijke vragen en een aantal 
fracties heeft op een 1, 2, 3, 4, 5  5-tal onderwerpen aangemeld om daar nog een nadere vraag over 
te stellen. Ik begin bij de eerste, de fractie van het CDA heeft een nadere vraag over het onderwerp 
verharding pad wandelroute Basisschool Vondel.  
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk een korte vraag, voorzitter. Wanneer 
denkt u het onderzoek onder die buurtbewoners te doen of er wellicht in de toekomst toch een 
verharde overkant kan komen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, zoals gezegd in de antwoorden even daar hebben we ook gezegd 
van het ligt wat gevoelig. Er zijn een paar bewoners aan de Vondellaan zoals u weet die maken 
ernstig bezwaar tegen sowieso een pad waar achterlangs hun tuinen mensen lopen en helemaal de 
verharding daarvan. Ik heb toegezegd en dat wil ik op vrij korte termijn doen nog eens een keertje 
polsen bij bewoners hoe stellig ligt dat nou nog. En proberen hun toch te overtuigen van ja er lopen 
veel mensen zou het toch niet aardig zijn om het toch halve verharding. Ik ga daar in ieder geval m’n 
best voor om dat te bepleiten. 
 
De VOORZITTER: Ja dat is het antwoord, dank u wel. Dan vervolgens de fractie van de SP inzake de 
beantwoording van de vragen toename drugsgerelateerde overlast. Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de vragen zijn gesteld door Mike van Heumen maar die is 
vanavond afwezig, dus ik neem het waar. De portefeuillehouder en dat is een beetje opmerkelijk geeft 
in zijn antwoord op onze SP-vragen over de toename van de drugsgerelateerde overlast in de 
gemeente Roosendaal aan dat we zelf maar moeten komen met een geschikte locatie om het 
experiment met gereguleerde wietteelt uit te voeren. De SP denkt dan van nou als we nu als 
gemeenteraad zeggen de proef mag niet te dicht bij scholen plaatsvinden, de aanwezigheid van politie 
dichtbij is een pre en het liefst komt de proef in een pand wat nu nog leegstaat. Dan kan het college 
toch met die kaders gewoon aan de slag? Want wat is nu anders? Het college, wij de raad doet altijd 
de kaders stellen en het college bestuurt. Dus wat dat betreft willen wij graag horen van de 
portefeuillehouder wat nu anders is. Het lijkt nu eigenlijk meer een beetje de boot af willen houden wat 
de SP betreft. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel voor uw vraag dat biedt mij ook de gelegenheid om het nog maar 
eens, nog maar een keer te zeggen. Dit heeft niets van doen met kaderstelling, want ik opereer, het 
college opereert vanuit de nul-optie. Dat heeft u vastgesteld. Mijn ambtsvoorganger heeft zich daar 
ontzettend goed voor ingespannen om nul coffeeshops in deze stad, samen met Bergen op Zoom te 
houden. Ja, als u nou en u weet wel wat ik ga zeggen, als u nou vindt dat dat allemaal weer anders 
moet, dat is uw hele goede recht. Maar dan nodig ik u toch wel uit om in de verkiezingscampagnes en 
de zaaltjes en waar u straks allemaal gaat spreken om uw programmapunten te adresseren om daar 
en dan, dat zou u sieren ik heb dat woord letterlijk gebruikt sieren, om dan ook even aan te geven 
waar u vindt dat het zou moeten. Het college en ondergetekende heeft geen alternatieve locatie voor 
het opnieuw openen van een coffeeshop. Dus ik nodig u zeer uit om uw eigen verantwoordelijkheid te 
nemen als politiek, als raad. En dat is heftig, maar u gaat die discussies maar aan met de mensen in 
de wijken en buurten waar u denkt dat het zou kunnen. Het college ziet geen redelijk alternatief om 
een coffeeshop te openen al dan niet in het kader van het experiment zoals voorgesteld voor de VNG. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik mag niets meer zeggen, want mij eerste, mijn enige vraag is 
gesteld. Maar ja, wat dat betreft ja wordt de bal toch wel weer teruggelegd bij de raad. En ja… 
 
De VOORZITTER: Zo is dat nadrukkelijk… 
 
Mevrouw OUDHOF: Wij vinden… 
 
De VOORZITTER: Ja, zo is dat… 
 
Mevrouw OUDHOF: Als bestuurder ga je over locaties. 
 
De VOORZITTER: Zo is dat nadrukkelijk bedoeld  door de portefeuillehouder. U gaat erover en u gaat 
het vertellen en u gaat aanwijzen, u gaat met de bewoners in gesprek waar u het vindt dat dit zou 
kunnen. 
 
De VOORZITTER: Nou, we maken de avond toch vrolijk, niet waar. Dan gaan we naar de fractie van 
de VLP gelijke kansen kapper-ondernemers. Ja,  de krullenbol. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja of ik ervoor geknipt ben weet ik niet, maar ik heb 
in ieder geval m’n best gedaan. Er staat in dat wij daar, dat er nog een lopend traject is dat 
gesprekken nog gaande zijn. Dus we zouden graag willen vragen om dat toe te voegen aan de 
actielijst. En op het juiste moment horen wij dan graag wat daar de uitkomsten van zijn. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk, wethouder geen behoefte, of sorry. Wethouder ja? 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, prima. 
 
De VOORZITTER: Oké, aldus. Dan vervolgens ook uw fractie inzake project tijdelijke goedkope 
huurwoningen.  
 
De heer VAN GESTEL: Eveneens voorzitter, wordt aangezegd dat er nog nadere informatie is die 
gaat volgen. Dus ook daarvoor het verzoek om dat op de actielijst te plaatsen zodat we dat kunnen 
volgen. 
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De VOORZITTER: Ja, aldus. En tenslotte de Roosendaalse Lijst die droomt, die heeft een logistieke 
droom in Roosendaal.  
 
De heer: Ja, dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ik ben zeer benieuwd. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ik zal niet beginnen met de meeste dromen zijn bedrog. Maar de 
Roosendaalse Lijst is blij om te horen dat het goed gaat rondom de werkgelegenheid. Het is alleen 
wel zaak om scherp te blijven op de cijfers en geen appels met peren te vergelijken. De doelstelling in 
het door de raad vastgestelde raadsvoorstel EAP was kraakhelder, het realiseren van 2000 nieuwe 
arbeidsplaatsen. In de beantwoording op onze vragen lezen we niet terug hoeveel nieuwe 
arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd, maar spreken nu ineens van aantallen in termen van niet-werkende 
werkzoekenden. Dit zijn geen nieuwe banen, voorzitter. Als we eerlijk willen evalueren of het EAP een 
succes is moeten we ook scherp zijn in de cijfers gebaseerd op de exacte doelstelling. Een daling van 
niet-werkende werkzoekenden kan immers ook bereikt worden door overlijden of verhuizen. Hoe kijkt 
de wethouder hier tegenaan? En kan hij aangeven hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen er op dit moment 
zijn gerealiseerd ten opzichte van de vastgestelde target van 2000. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, we zijn op dit moment bezig met evaluatie van het EAP en dat, daar 
kom ik nog bij u terug in begin 2018. Dus dan zullen die cijfers waar u om vraagt, meneer Van 
Broekhoven, ook op tafel komen. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. Dank u wel. Dat waren de aanvullende vragen of de beantwoordingen. 
 
c. Actie- en motielijst 
De VOORZITTER: Dan ben ik toe aan agendapunt 4.c en dat is de actualisatie wat betreft actielijst en 
motielijst. Ik stel eerst maar aan de orde de actielijst. Wil één uwer daarover het woord? Dat is niet het 
geval. Dan is die actielijst, dan staat die zoals die staat per 30 november 2017. Zo’n zelfde vraag ligt 
voor wat betreft de motielijst. Eén uwer daarover een opmerking? Anderszins? Nee? Oké, dan is dat 
ook v.k.a. naar de stand van vanavond en dan komt dat over een week over vier komt dat weer terug 
om af te pellen met elkaar waar we staan. Oké.  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 60 Evenementennota 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan de hamerstukken, agendapunt 5, 5.a. Evenementennota.  
Voordat wij gaan stemmen traditiegetrouw vraag ik u altijd heeft één uwer behoefte aan een  
stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Dan is het voorstel aanvaard. 
 
b. Voorstel 61 Wijziging APV 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b handelt over de Wijziging van de APV, de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Dan is ook 
dat stuk aanvaard. 
 
c. Voorstel 62 Vaststellen van de verordening speelautomatenhallen 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c. Vastellen van de verordening speelautomatenhallen. Ook hier 
één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Nee is niet het geval. Dan is dat stuk ook 
aanvaard.  
 
d. Voorstel 63 Herontwikkeling Mariadal 
De VOORZITTER: Nou ja, 5.d gaat door zometeen naar agendapunt 6, Herontwikkeling Mariadal. 
 
e. Benoeming leden Vertrouwenscommissie 
De VOORZITTER: En resteert nu nog agendapunt 5.e een raadsvoorstel inzake Benoeming leden 
Vertrouwenscommissie. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Is niet het geval. 
Dan is bij deze ook dat stuk door u aanvaard.  
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6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 63 Raadsvoorstel Herontwikkeling Mariadal 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6, de B-stukken, de bespreekstukken en daar is 
opgevoerd Herontwikkeling Mariadal. En dat is geïnitieerd door de fractie van de SP. Mevrouw 
Heessels, ga uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Ja, de SP komt toch met een motie en ja wij beseffen 
dat het handiger was geweest om in een eerdere fase onze wensen duidelijk en prominent naar voren 
te brengen. Maar wij hebben de plannen afgewacht. Wij zijn eerder geïnformeerd over de 
aanbesteding over de herontwikkeling van Mariadal. Er zijn kaders meegegeven en bij die 
presentaties is ook gepraat over de bouw van woningen. Ook toen is gevraagd naar wat voor soort 
woningen er mogelijk gerealiseerd zouden worden. En toen was alles open als het maar aan de 
kaders en mede daarmee het gedachtegoed van de Zusters zou voldoen. En dat gedachtegoed waren 
de kernwaarden van de Zusters: dienstbaarheid, samenleven, soberheid, betrokkenheid met de 
samenleving. En wij besloten daarom de plannen af te wachten. Er ligt nu in grove lijnen een prachtig 
plan. Alleen missen wij als SP in die grove lijnen een paar kernwaarden van de Zusters waar de SP 
ook grote waarde aan hecht. Dat zijn de betaalbare woningen op deze prachtige locatie en 
samenleven in soberheid. Juist op deze locatie zou het geweldig zijn om nieuwe woonvormen waar in 
de Woonagenda ook sprake van is te ontwikkelen. Woonvormen waarin de nadruk meer ligt op 
samenleven bijvoorbeeld zeker bij oudere inwoners en daar is veel behoefte aan juist in de 
koopsector. Juist op deze locatie vindt de SP het van belang om nieuwe mogelijkheden te bieden. 
Juist vanuit het gedachtegoed van de Zusters en vanuit het belang dat deze locatie heeft voor de hele 
Roosendaalse samenleving. Juist nu het naar onze mening nog kan, want er ligt nu een grove 
schetsplan. Er moet nog heel wat op papier gezet worden en uitgewerkt worden voordat het definitief 
wordt er kan nu nog iets. Het is nog niet te laat. De investering die wij doen van 450.000 euro in het 
plan, het belang van het plan voor de stad Roosendaal rechtvaardigt dat ook en vraagt om een 
zorgvuldige afweging. Wat wij met deze motie zouden willen is dat het college via de Provincie bij het 
consortium aangeeft om alles in het werk te stellen om bij de verdere uitwerking van de plannen voor 
een beperkt aantal toch nog enige betaalbare woningen, bij vorm van wonen te bewerkstelligen. Tot 
zover. Dan ga ik nu over tot het indienen van de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: Wacht even hoor. Het dictum alleen? 
 
De VOORZITTER: Ja, het dictum is goed hoor. 
 
Mevrouw HEESSELS: Ja. Draagt het college van B & W op in overleg te gaan met de Provincie, ten 
einde te bereiken dat deze zich inspant om ook een beperkt aantal betaalbare woningen tot 180.000 
euro te realiseren bij de herontwikkeling van Mariadal. En gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 1 heet “Betaalbare koopwoningen in Mariadal” 
en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel, mevrouw Heessels. Dat was de eerste 
termijn ook door uw fractie. Ik kijk even naar de wethouder voor een reactie op die motie.  
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou het me op de eerste plaats eigenlijk met die motie 
heel gemakkelijk kunnen maken en dat kan tweeledig. En laat ik zeggen op één manier en dat is 
gewoon de motie overnemen. Dat is eigenlijk heel simpel want dan ga ik morgen in overleg met, dan 
bel ik de gedeputeerde op. En dan meld ik u maandag dat de Provincie helemaal niets gaat doen. 
Waarom? De Provincie kan ook helemaal niet doen, dat moet ik wel memoreren. In de Commissie ook 
al gezegd. Het is een aanbestedingstraject. Van te voren is op basis van een pakket van eisen zijn 
partijen uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen. Op basis van een pakket van eisen is dat 
gegund. En je kunt bij een aanbesteding het plan als Provincie, die de verkopende partij is de 
spelregels niet wijzigen want dan moet alles weer opnieuw. Dus dat eigenlijk wat ik zou kunnen 
zeggen in die zin is de motie ook zinloos en niet uitvoerbaar. Doet echter geen recht aan het 
onderwerp, want daar wil ik wel een toezegging doen aan de SP als de SP daar genoegen mee 
neemt. Tweeledig, ik denk in zijn algemeenheid maar dan kijk ik ook naar de uitvoering van de motie 
van de Partij van de Arbeid. We zijn in voorbereiding medio januari/eind januari van een 



 
 

Verslag raadsvergadering 30 november 2017     pagina 6 

themabijeenkomst van de raad om in ieder geval de voortgang van de Woonagenda goed met elkaar 
te bespreken. Met elkaar van gedachten te wisselen en door te geven van waar moet aangepast 
worden, waar moet bijgestuurd worden. Met name dit aspect kan daar een hele belangrijke rol in 
spelen. Ik ben ook van plan in ieder geval in overleg met AlleeWonen om die op die avond ook een rol 
te geven. Ook eigenlijk wat AlleeWonen de komende tien jaren in deze stad van plan is allemaal te 
gaan doen om dat in ieder geval voor de volgende bestuursperiode uitvoering, nogmaals van de motie 
van Partij van de Arbeid die ik zeer toejuich om dat beet te pakken. Als je kijkt naar dit plan wat ons 
wel rest om te kijken, dit plan wordt na vanavond wordt het natuurlijk omgezet in een 
bestemmingsplan. Dat is ook al beperkt door kaders omdat natuurlijk het plan dat moet omgezet 
worden in een bestemmingsplan. Maar ik doe wel degelijk de toezegging en ook aantoonbaar straks 
om met de BVR aan de slag te gaan bij het bestemmingsplan in hoeverre kunnen wij nog wat zaken 
die genoemd zijn in te passen. Eén opmerking moet er wel, ik vind dat is meer van persoonlijke aard, 
als ik kijk de nieuwe woonvormen. Ik heb me een paar jaar geleden als het gaat om het groepswonen 
echt ingespannen. Heb ook voorstellen gedaan voor ook de Stichting Groepswonen hier kunt u dat 
doen bijvoorbeeld douanekantoor, dat is niet tot realisatie gekomen omdat men niet tot 
overeenstemming kon komen binnen de groep. Dat is altijd beperkt natuurlijk van maar goed als dat, 
als men zich aanbiedt dan weet ik zeker dat een ontwikkelaar daar altijd aan mee zal werken. Want 
het gaat die ontwikkelaar natuurlijk om als je een paar appartementen gaat bundelen tot 
groepswonen, kon een douanier kon het namelijk ook, dan is dat altijd mogelijk natuurlijk. Dus die 
twee toezeggingen die doe ik gaarne en die ben ik ook bereid om op me te nemen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Voordat ik terugga naar de SP, voor anderen nog behoefte 
aan een tweede termijn op dit punt? Dat is niet. Mevrouw Heessels nog behoefte aan een reactie? Ga 
uw gang. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij te horen dat de wethouder heel erg bereid is 
om mee te denken en mogelijkheden biedt. Maar waar wij om vragen gaat specifiek om Mariadal. 
Waar wij graag dit zouden willen realiseren. Daar is AlleeWonen nu nog helemaal niet in ter sprake. 
Dus wij willen ons echt richten op Mariadal, dus ook daar is de motie op gericht. Dus willen we toch 
vragen om toch daar naar te kijken, om te gaan in te spannen om voor Mariadal daar iets te bereiken. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar dat betekent dat u de motie wel… 
 
Mevrouw HEESSELS: Ja. 
 
De VOORZITTER: In stemming wilt brengen. 
 
Mevrouw HEESSELS: Ja. In stemming wilt brengen. 
 
De VOORZITTER: Dat is de consequentie. Ja en dan de wethouder wil toch even ook reageren. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, moet ik toch benadrukken als u met dit dictum de motie in stemming 
wilt brengen heeft dat geen nut. Want ik kan overleggen met de Provincie, dat zal ik gaarne doen als 
de raad de motie overneemt of wie dan ook. Maar de Provincie zal heel daar nogmaals accepteer ook 
wat er met de aanbesteding is gebeurd. De Provincie kan niets anders dan zeggen van dit is het plan 
wat gegund is onverkort en op basis van dit plan is de rol van de Provincie uitgespeeld, die kunnen 
dat plan niet meer aanpassen. Dat is heel duidelijk. Dus het heeft ook geen nut om dit te doen. Want 
dat betekent dat ik naar Den Bosch ga, als ik al binnenkom bij de gedeputeerde. Maar de 
gedeputeerde kennende zal dat wel lukken maar dan sta ik binnen twee minuten weer buiten. Zo ken 
ik hem ook weer wel.  
 
De VOORZITTER: We gaan niet met een vinger knippen naar de voorzitter. Ja, nee, nee, nee, nee. 
Dat moet u met uw fractievoorzitter wel even communiceren, want anders wordt het wel een wild west 
en niet met de vingers knippen dat u het woord wenst. Dat vind ik niet zo hoffelijk. Nee, dit is het  
antwoord van de wethouder in tweede termijn. Ja, het is aan u maar dat zien wij zometeen wel.  
Wil de fractie van de SP nog iets zeggen? Ik formuleer het zo neutraal mogelijk? Nee, ook niet? Uw 
collega er linkerzijde? Dat is niet het geval. Dan geloof ik dat wij toe zijn aan… Ja, mevrouw 
Heessels?  
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Mevrouw HEESSELS: Ik denk dat het wel duidelijk is al aangegeven dat het via de Provincie dan naar 
het consortium kan gaan eventueel, dus mogelijkheden denken wij dat er wel zijn.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar brengt u nou de motie in stemming? 
 
Mevrouw HEESSELS: Motie in stemming. Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee, oké dat gaan wij, nee Stt… Vrouwe Democratie is grenzenloos in haar 
wegen en dat is iets anders dan in haar te bereiken doelen. Wij gaan, vrienden, wij gaan stemmen. 
Wie is voor motie nummer 1 “Betaalbare koopwoningen in Mariadal”. Daarvoor hebben gestemd de 
fracties van de SP en GroenLinks. De motie is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Wij gaan, wij gaan…Sorry? Ja. En dan het onderliggende, het onderliggende 
Stt…Ik vind het een beetje onrustig. Het onderliggende voorstel met betrekking tot herontwikkeling 
Mariadal dat ligt dus voor. Het was een A-stuk. Wil één uwer daarover nog een stemverklaring 
afleggen? Mevrouw Heessels. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. Wij willen hierbij aangeven dat wij wel bedenkingen 
hebben over de plannen maar wij ze toch goed gaan, voor gaan staan, achter gaan staan. 
 
De VOORZITTER: Anderen van u raad. Mag ik dan concluderen dat u bij unanimiteit akkoord gaat 
met dit voorstel? Ja, dat is het geval. Aldus besloten.  
 
7.  C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 62-2017 Nota Cultuurfonds 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 7, dat kent een aantal onderwerpen, 
raadsmededelingen ook. Wij beginnen met de raadsmededeling Nota Cultuurfonds, dat is 
geagendeerd door de fractie van de VLP. Meneer Van Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het kan niemand ontgaan zijn dat de VLP niet 
helemaal gelukkig was met de uitwerking van de motie in het voorliggend voorstel. Dat gezegd 
hebbende, voorzitter, als je als fractie alleen staat met een opvatting dan kun je twee dingen doen. Je 
kunt hier gaan staan en u allerlei gekke voorstellen doen die u toch niet gaat steunen of u kunt hier 
staan en oprecht dan maar proberen een serieuze poging te doen om iets aan te passen. Om te kijken 
of we nog iets kunnen meegeven of kunnen inbrengen. Ja dat voorzitter, doen wij graag. En dan doen 
wij hopelijk in alle serieusheid van vanavond met elkaar zodat we in ieder geval aan het einde van de 
avond kunnen vaststellen dat iedereen zijn best weer heeft gedaan om de democratie te dienen. Ja, 
voorzitter, motie Cultuurfonds kent cofinanciering en plafond per aanvraag, etcetera, etcetera. 
Constaterende dat het college heeft besloten het Cultuurfonds in te stellen daarbij cofinanciering 
uitgangspunt is bij de subsidieverstrekking aan zowel amateurs als professionals. Het Cultuurnetwerk 
amateurs en professionals ondersteunt in het vinden van cofinanciering. De budgetten van de 
activiteitensubsidies cultuur ad 120.000 euro vanaf 2019 beschikbaar zijn via het Cultuurfonds. 
Overwegende dat de huidige subsidietoekenning activiteitensubsidies Cultuur de volgende 
voorwaarden kennen: Een subsidieplafond van 4000 euro per aanvraag en een verplichte 
cofinanciering. Van mening zijnde dat de financiering van culturele activiteiten en/of projecten door 
verenigingen of professionals die aan de toetsingscriteria voldoen gelijkwaardig dienen te worden 
behandeld. Bij het uitwerken en overdracht van het Cultuurfonds aan het cultuurnetwerk als kaders 
mee te geven dat de eis van cofinanciering evenals het subsidieplafond per aanvraag moet gelden. 
En gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2. Heet “Cultuurfonds kent cofinanciering en 
plafond per aanvraag”. En er is een vraag van mevrouw Van den Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik heb, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen voor de 
heer Van Gestel. De eerste vraag is kijk u wilt nu al het werk van Cultuurnetwerk gaan doen. Want zij 
krijgen de opdracht van het college om dat Cultuurfonds nader in te richten en de voorwaarden 
daarvoor stellen. U gaat daar eigenlijk al een beetje op vooruitlopen. Bent u dat met ons eens? En zo 
ja, waarom is dat nodig vindt u? 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 30 november 2017     pagina 8 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als ik me niet vergis wordt er in 2018 die staat al over vijf weken 
aan onze deur, minder zelfs, wordt daarmee aan de slag gegaan. Het college heeft ook een besluit 
genomen en ze hebben in dat besluit op de laatste pagina ook aangegeven in het voorstel in punt 4 
de gemeenteraad een zienswijze te vragen. Nou wij hebben dit gezien als de uitnodiging om een 
zienswijze te geven en in onze zienswijze zou het wijselijk zijn om en we hebben daar verder geen 
bedragen of plafonds aan gehangen, maar om in ieder geval te zeggen als u de overdracht doet houdt 
u er rekening mee dat u niet alleen cofinanciering doet maar ook het subsidieplafond laat instellen 
door die mensen. Dat mogen ze zelf ook van mij prima voorstellen. Ik zeg alleen maar dat ik dat als 
kader mee zou willen geven in de uitwerking van het fonds. Dus daar hoef ik zelf niet de invulling aan 
te geven dat kan prima in de geest van het voorstel door die mensen, door het Cultuurnetwerk gedaan 
worden. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voor het antwoord. Helder wat u daarmee beoogt. 
De volgende vraag is cofinanciering. Kijk de motie voor dat Cultuurfonds die komt van de CDA-fractie 
en die cofinancieringsgedachte is vanuit ons idee niet specifiek voor per aanvraag bedoeld. Je zou 
ook kunnen denken cofinanciering voor het bedrijfsleven dat je gewoon een aantal partners uit het 
bedrijfsleven enthousiast maakt om ook geld te storten in de totale pot van het Cultuurfonds. En daar 
heb ik in de Commissie ook al bij de wethouder om gevraagd van heeft u al contacten met het 
bedrijfsleven. Dus wij zien dat meer ruimer en niet gekoppeld aan de aanvraag dus in die zin vinden 
wij uw voorstel hierin enigszins beperkend. Dus dat wil ik even zeggen. Bent u dat met ons eens? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het zou toch mooi zijn als ik gelijk zou zeggen ja ik ben het met 
u eens. Nee, evident. Het gaat ons erom dat op het moment dat een culturele vereniging nu een 
subsidie voor een activiteit aanvraagt die moet daar ook, dat is bij vrijwel heel veel subsidies 
overigens, die moeten nu ook zelf een stukje financiering meenemen. Dat is nu in een regel 
vastgesteld dat dat één zoveelste deel is van het totale financiering, dat laat ik ook los. Het is aan het 
Cultuurnetwerk zelf om te kijken waar zij de lat leggen. Maar het is wel nodig dat er een stukje 
cofinanciering is. En ik neem u even mee het Short Filmfestival heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een 
stukje cofinanciering. Dus wat ons betreft voldoet dat natuurlijk wel aan de voorwaarden dat je een 
stukje mee inlegt. Zo lees ik hem ook, want er staat hier in het stuk wat de wethouder heeft 
opgestuurd “cofinanciering is uitgangspunt bij de subsidieverstrekking aan zowel amateurs als 
professionals”. Alleen de cofinanciering vanuit de gemeente naar andere bijvoorbeeld het 
Cultuurfonds Prins Bernard, Prins Bernard Cultuurfonds zegt ja bij ons is ook cofinanciering een 
vereiste. Dus op het moment dat wij in Roosendaal zeggen nou als wij een stukje financieren en 
daarmee komt bij het Prins Bernard Cultuurfonds een stukje subsidie vrij omdat wij cofinancier zijn 
daarmee is natuurlijk hun ook cofinancier win-win dan kan het project doorgaan. Maar ik zou het een 
slechte zaak vinden als ze een aanvraag doen, subsidie door het Cultuurfonds wordt afgewezen en 
dat wij dan in Roosendaal zeggen, maar we vinden het project zo leuk dan we cofinanciering niet 
doen we het alsnog maar uitvoeren. Dus het lijkt me wel goed om te zorgen dat een stukje 
cofinanciering wordt opgenomen in de algemene voorwaarden. Maar dat is een kader wat ik graag 
meegeef, maar niet om iets te beperken. Dus in uw gedachte kan het prima, het bijt elkaar niet en we 
laten ook die uitvoering en die beslissing over aan het Cultuurnetwerk daar waar u vindt dat het moet 
liggen. Dank u wel, voorzitter. Een tweede motie “Verplichtingen subsidieverordening van toepassing 
op Cultuurfonds”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen etcetera, etcetera. 
Constaterende dat het college heeft besloten het Cultuurfonds in te stellen, daarbij cofinanciering 
uitgangspunt is bij de subsidieverstrekking aan zowel amateurs als professionals. Het Cultuurnetwerk, 
amateurs en professionals ondersteunt bij het vinden van cofinanciering. De budgetten voor de 
activiteitensubsidies Cultuur ad 120.000 euro vanaf 2019 beschikbaar zijn via het Cultuurfonds. 
Overwegende dat de gemeente samen met het Cultuurnetwerk de voorwaarden verder inricht voor het 
Cultuurfonds. Waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de wijze waarop het subsidieproces 
wordt ingericht, de participatieve beoordeling van de subsidies, communicatie met de verenigingen en 
hoe daarover verantwoording wordt afgelegd aan de gemeente. Bij subsidietoekenning het van belang 
is dat achteraf verantwoording kan worden afgelegd over bestedingen. Van mening zijnde dat de 
financiering van culturele activiteiten en/of projecten door verenigingen of professionals die aan de 
toetsingscriteria voldoen gelijkwaardig dienen te worden behandeld. Verzoekt het college bij de 
uitwerking en overdracht van het Cultuurfonds aan het Cultuurnetwerk als kader mee te geven dat de 
verplichting als gesteld in Algemene Subsidieverordening Roosendaal hoofdstuk 6 ook gelden ten 
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aanzien van de toekenning van subsidies zoals bedoeld in het Cultuurfonds, dan wel door 
ontwikkeling van de prototypes. Voorzitter, daarmee gezegd hebbende is deze motie ingediend, hoop 
ik. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Verplichtingen subsidieverordening van 
toepassing op Cultuurfonds”, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN GESTEL: Daarbij merken wij natuurlijk op dat het zo zou moeten zijn dat ook al zetten 
we de subsidie op afstand de regelgeving die wij samen hebben afgesproken blijven gelden. Daar ga 
ik vanuit. Maar ik wil daarin betrekken dat ook de prototypes, die 100.000 die we daarvoor vrij hebben 
gemaakt dat die daarvoor ter beschikking, dat die onder diezelfde regelgeving inderdaad wel valt 
omdat wij dat niet in de nadere subsidieregels hebben afgesproken. En ik wil voorkomen dat op die 
prototypes dan die 100.000 euro dan een uitzondering wordt gemaakt op de regels die wij standaard 
hebben voor alle subsidieverstrekking. Want we waren wel heel gehaast met de Begroting, voorzitter. 
Slechts goede techniek. 
 
De heer VAN GESTEL: Motie “Gelijktrekken verenigingsleven”. Constaterende dat het college heeft 
besloten het Cultuurfonds in te stellen waarin structureel 60.000 euro beschikbaar is gesteld als 
werkkapitaal en 30.000 euro is vrijgemaakt voor het instellen van een Cultuurfonds. De raad middels 
een motie 100.000 euro heeft toegevoegd aan de doorontwikkeling van de prototypes. Het totaal 
budget te besteden middelen van het Cultuurnetwerk daarmee uitkomt op 190.000 euro. De totale 
beschikbare subsidies voor het verenigingsleven 120.000 euro bedragen middels de 
activiteitensubsidies Cultuur. Overwegende dat verenigingen in deze stad een waardevolle bijdrage 
leveren aan onze cultuur en onze stad die de leefbaarheid van buurten en dorpen vergroot. De 
verenigingen naast de activiteitensubsidies geen mogelijkheid hebben tot een beschikbaar 
werkkapitaal om bijvoorbeeld huisvestingsvraagstukken op te lossen zoals opslag, archieven, 
tentoonstellingsruimtes, cursus- of trainingsruimtes en/of productieruimtes. Van mening zijnde dat het 
cultureel verenigingsleven een grote waardevolle en vrijwillige bijdrage levert aan de leefbaarheid. Het 
in stand houden en promoten van ons cultureel erfgoed. Organiseren van activiteiten voor onder 
andere kinderen, jongeren en ouderen. Zorgen voor voldoende evenementen en recreatieve 
ontspanning, sociale samenhang en de kunst, cultuur en historie voor een breed publiek toegankelijk 
maken. Draagt het college op ten behoeve van het culturele verenigingsleven een bedrag ad  70.000 
euro ter beschikking te stellen voor 2018, vanuit de bestemmingsreserve Vastgoed, welke dient te 
worden ingezet als een werkkapitaal, ter ondersteuning en waarborg van de continuïteit van het 
verenigingsleven. En het college te vragen daar zelf dus nadere regels over vast te stellen.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Gelijktrekken verenigingsleven”. Maakt 
ook onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Wellicht had u allemaal gedacht dat wij met een motie 
zouden komen om die 100.000 euro dan toch nog terug te geven aan Leefbare Wijken en Dorpen, 
maar… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee dat dachten wij niet. Maar uw tijd is ook om. 
 
De heer VAN GESTEL: O ja, voorzitter, maar daartoe zijn wij niet gekomen, voorzitter. Die motie 
hebben wij niet. Wij hebben wijselijk onze voelsprieten uitgezet en we hebben er groot vertrouwen in 
dat creativiteit ons in deze stad ver brengt. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Hulde, hulde wat u nu zegt. Ja, goed. Dat was u enige fractie in deze termijn. Dan 
ga ik even naar wethouder Verbraak voor een reactie op de drie ingediende moties. Wethouder 
Verbraak. 
 
De heer VERVRAAK: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, motie 2 “Cultuurfonds kent cofinanciering en 
plafond per aanvraag”. Een volstrekt overbodige motie. En eigenlijk heeft mevrouw Van den 
Nieuwenhof uitstekend toegelicht waarom dat die zo overbodig is. Dus daar heb ik eigenlijk verder 
niets aan toe te voegen. Dan motie 3 “Verplichtingen subsidieverordening van toepassing op het 
Cultuurfonds”. Een volstrekt overbodige motie. Je gaat een Cultuurnetwerk inrichten. Je geeft die 
mensen de ruimte het vertrouwen, u hebt als raad het vertrouwen gegeven. We zetten het op afstand. 
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Geef ze dan ook de ruimte om met goede voorstellen te komen. En natuurlijk zal het college altijd die 
voorstellen waar ze mee komen, die zullen we toetsen. Voorzitter, motie 4 “Gelijktrekken 
verenigingsleven”. Prachtige tekst tot “draagt het college op”, prachtige tekst meneer Van Gestel zou 
zo in een verkiezingsprogramma kunnen passen. En dan komt u met een ja een donatie, sinterklaas, 
surprise 70.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve Vastgoed. Vindt mijn collega vast 
goed, Vastgoed. Ruimharig als hij is, voorzitter, dat vindt hij vast goed. Maar, voorzitter, het college wil 
de raad toch ter overweging geven om deze motie te ontraden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Ik kijk even voor een tweede ronde, even buiten 
de fractie van de VLP. Anderen nog van u raad die in tweede termijn het woord wensen? Als dat niet 
is kijk ik even naar meneer Van Gestel nog voor een dupliek. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, nee alle drie de moties kunnen wat ons betreft gewoon in 
stemming worden gebracht.  
 
De VOORZITTER: Ja, zo kennen wij u. 
 
De heer VAN GESTEL: Er is gevraagd om een kaderwens toe te geven… 
 
De VOORZITTER: Ja.  
 
De heer VAN GESTEL: Dus dat is onze wens vanavond.  
 
De VOORZITTER: Ja, oké, wij gaan stemmen. Wij gaan stemmen en dat doen wij in volgorde van de 
nummering. Als eerste is aan bod motie nummer 2, die heet “Cultuurfonds kent cofinanciering en 
plafond per aanvraag”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op deze motie. Niemand? Wie is 
voor motie nummer 2? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar motie nummer 3, die heet “Verplichtingen subsidieverordening van 
toepassing op Cultuurfonds”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Wie is 
voor motie nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en Nieuwe Democraten. De 
motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: En vervolgens motie nummer 4 “Gelijktrekken verenigingsleven”. Ook hier één 
uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 4. 
Daarvoor heeft gestemd de fractie van de VLP de motie is verworpen. 
 
b. Raadsmededeling 63-2017 Aanpassen planning Beheerkalender en kwaliteitsslag fietspaden 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b Bernard en dat handelt over het aanpassen 
planning, Beheerkalender en kwaliteitsslag fietspaden. Het woord is aan de heer Beesems van de 
fractie van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Eindelijk is het zover ook het college is doordrongen van 
het feit dat er met voortvarendheid aangepakt moet worden de fietspaden in Roosendaal. In onze 
ogen had dat veel eerder moeten plaatsvinden. Het achterstallig onderhoud is grandioos, veel te 
groot. Met andere woorden veel te laat dus. Ik zou kunnen herhalen dat er nog te weinig gedaan wordt 
met het geld wat al zo lang op de plank ligt, dat ga ik niet doen. Maar samenvattend, wij zijn blij dat het 
herstel ter hand wordt genomen. Jammer dat het nu pas is en jammer dat er niet meer gedaan kan 
worden, too little and too late. Als motivatie voor het versneld aanpakken van de fietspaden wordt 
gegeven dat al, dat het gaat om de veiligheid. Daarbij opgeteld dat er in één keer geld is dat de 
fietspaden opgepakt kunnen worden. De Nieuwe Democraten vragen zich af waarom dat geld niet 
gebruikt wordt voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad aan de Leemstraat, gelijk met de 
reconstructie van deze straat. Er zal in de toekomst meer gebruik gemaakt gaan worden van de 
Leemstraat door het langzame verkeer. Het Wielerexperience komt en de route vanuit Rucphen en 
ook van Zegge is makkelijker dan het voorgestelde fietspad langs de Rijksweg. Daarom de vraag is 
het too late voor de veiligheid van het langzame verkeer in de Leemstraat? Wij willen opnieuw een 
lans breken voor een vrijliggend fietspad. Er zijn te veel ongelukken gebeurd. Tijdens de 
Commissievergadering is ons duidelijk gemaakt dat het fietspad niet onder deze noemer gebracht 
mag worden. Echter, als we geld uit gaan geven voor de veiligheid is het toch zeker de moeite waard 
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om opnieuw te onderzoeken wat de kosten en de mogelijkheden zijn voor het fietspad zoals wij graag 
hebben. Tel daarbij de wens van de Fietsbond, de bewoners en bedrijven aan de Leemstraat en 
Boerkensleen. Het rechtvaardigt in onze ogen een poging om het toch voor elkaar te krijgen. Is er 
bijvoorbeeld gekeken naar de frequentie en de zwaarte van de ongevallen de afgelopen jaren op deze 
Leemstraat. De keuze van het extra geld zou dan wel eens in het voordeel van de Leemstraat uit 
kunnen vallen. Is deze wethouder bereid om samen met haar collegae het geld nog vast te houden tot 
na het onderzoek? Of beter nog kunnen zij met vereende krachten extra geld vrijmaken? Wij waren 
voornemens om een motie in te dienen, maar naar aanleiding van de Commissievergadering zullen wij 
deze motie later als eigenstandige motie in procedure brengen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. De Nieuwe Democraten waren de enige fractie in 
eerste termijn, dus ik denk dat nu het woord is aan wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. De vragen die zojuist gesteld zijn door de fractie van de 
Nieuwe Democraten zijn eigenlijk ook zelf impliciet beantwoord. Het betreft niet mijn portefeuille, het 
betreft ook niet dit dossier. Mijn dossier betreft het onderhoud van de fietspaden die we hebben, daar 
is wel geld voor vrijgekomen. En zoals u zelf ook aangaf is het dan heel erg prettig dat we dan wat 
extra fietspaden kunnen aanpakken. Dat geld ga ik niet vasthouden, dat wordt momenteel al 
uitgegeven. Volgens mij heeft u dat ook al gezien, want zowel de Zwaanhoefstraat als de Dijkrand 
wordt momenteel flink aangepakt en de Spoorstraat zal daarna ook volgen. Dus verder denk ik dat het 
verstandig van de fractie van de Nieuwe Democraten is om dit middels een eigenstandige motie terug 
op de tafel van de raad te leggen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even voor een tweede termijn naar even andere 
fracties dan de Nieuwe Democraten? Behoefte aan het woord? Nee? Ik kijk even naar meneer 
Beesems. Ook niet meer? Dan is het hiermee afgerond gelet op de beantwoording door wethouder 
Schenk. 
 
c. Eigenstandige motie VVD – Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 7.c. dat is een motie, eigenstandige motie van de 
VVD en die heet “Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen”. Ingediend dus door de VVD en de 
heer Wezenbeek wil daarover in eerste termijn het woord. 
 
De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ga op deze avond proberen, er zijn al vier 
moties weggestemd, om er toch een motie doorheen te krijgen. En hoe u weet hoe ik een vlammend 
betoog heb gehouden vanaf die tafel. Toen mocht ik naast meneer Breedveld zitten, wat een eer was. 
Ik heb met dat vlammende betoog toch wel wat medestanders gekregen. Dus ik ben nog niet zo bang 
dat die motie het niet gaat halen. Ik ga de Commissie natuurlijk niet overdoen. Maar ik wil nog even 
twee dingen, regels vooraf zeggen die ik toen ook zei omdat er nou misschien meer mensen naar die 
bijeenkomst kijken vanavond, deze vergadering kijken. Gastvrijheid is geen luxe heb ik toen gezegd, 
maar pure noodzaak. En regel twee heb ik ook genoemd je moet altijd voor een 10 gaan. En ik hoop 
dat we dat ook gaan doen in Roosendaal de komende jaren als het gaat om mensen met een 
beperking. En nogmaals dat heb ik toen ook gezegd het gaat niet alleen om mensen in een rolstoel, 
het gaat om veel meer beperkingen. Maar dat gaan we nou allemaal niet meer herhalen, want er 
staan ook stukjes van in de motie, die ik nu graag zou willen indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer WEZENBEEK: Oké. Constaterende dat Roosendaal een sociale stad is waar het belangrijk 
wordt gevonden dat iedereen kan delen in de kracht van onze stad. Waarbij verbindingen en eigen 
regie centraal staan en het blijven investeren in een inclusieve en toegankelijke samenleving een 
belangrijk speerpunt is. Een inclusieve en toegankelijke samenleving gaat over alle leefgebieden die 
van invloed zijn op het alledaagse leven. Overwegende dat Nederland op 12 april 2016 in het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, tussen haakjes fysiek, verstandelijk, 
psychisch of zintuigelijk heeft goedgekeurd. De gemeenten daardoor uitvoering moeten geven aan het 
VN-verdrag. En verzoekt dan ook het college, ik moet onze mensen even duidelijk maken dat het iets 
aangepast is, iets afgezwakt die datum, aan de slag te gaan met het VN-verdrag door in het voorjaar 
van 2018 te komen met een overzicht van wat we al doen op dit vlak gekoppeld aan een actieplan 
waarin door middel van speerpunten en thema's prioriteiten worden aangegeven over de wijze waarop 
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Roosendaal de komende jaren expliciet uitvoering geeft aan het VN-verdrag. En vanaf 1 juni 2018 in 
de zich daarvoor lenende nota's en raadsvoorstellen tijdelijk voor een periode van 3 jaar een 
paragraaf 'inclusief beleid' op te nemen. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is 
medeondertekend na de Commissie, nee in de Commissie al door de VLP en na de Commissie door 
de Roosendaalse Lijst en de CDA-fractie. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 5, heet “Maak Roosendaal toegankelijk 
voor iedereen” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik kijk even naar de medeindieners of zij 
ook nog behoefte hebben in eerste termijn om iets aan te vullen, toe te voegen. Dat is niet het geval. 
De Wethouder Van Poppel behoefte aan een reactie op de motie. Ga uw gang.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, een motie naar mijn hart kan ik wel zeggen. Gisteren een heel 
mooi congres gehad “Gelijk is Gelijk”. Wat ging over dit onderwerp, waarbij met name ook aan de 
gemeentes, maar ook aan alle andere organisaties eigenlijk de oproep werd gedaan jongens maak nu 
eens werk van inclusief beleid. En inderdaad eigenlijk is de motie een soort van overbodig, want het 
roept op bij het eerste dictum of bij de overwegingen staat eigenlijk al we moeten dit gaan doen. Maar 
de strekking van de motie is te mooi om dan daar af te doen van overbodig. Absoluut niet. Gisteren bij 
het congres een hele mooie zin gehoord “de drempels in de maatschappij vormen de beperking, niet 
iemands aandoening” en dat is helemaal waar. En de strekking van dit heb ik ook op Twitter verspreid. 
De motie wat mij echt aanspreekt is dat wij nu de tijd vinden om dit aan te passen. En u zegt net ja hij 
is aangepast in de datum, ik vind het niet dat hij is afgezwakt. Ik vind dat hij sterker wordt, want nu zijn 
we in de gelegenheid om samen met RoGeP, om samen met belanghebbenden, 
belangenverenigingen en dan denk ik niet alleen maar aan de gehandicaptenraden, dan denk ik ook 
aan niet aangeboren hersenletsel er zijn tal van organisaties. Maar met een kernachtige groep van 
diverse belangenvertegenwoordigers om daarmee aan de slag te gaan. En dat we dan inderdaad in 
het voorjaar een lokale Inclusief Agenda hebben waarin we acties uitzetten. En ook allemaal niet 
acties om dat allemaal in 2018 te bewerkstelligen, want dat is een utopie. Want dat heb ik gisteren ook 
wel geleerd. Maar we moeten beginnen. En dat gaan we ook doen. En voor de komende jaren daar 
samen met al onze partners die, voor wie het geldt of voor wie die plicht geldt zowel de gemeente, 
zowel bedrijfsleven en verenigingen om ervoor te zorgen dat iedereen mee mag en kan doen. Dus wat 
dat betreft aan het hart.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Van Poppel. Ik kijk even in tweede termijn naar u raad. 
Voordat ik even naar de eerste indiener van de motie ga anderen van u nog behoefte om nog iets te 
zeggen? Ik kijk even naar meneer Wezenbeek. 
 
De heer WEZENBEEK: Het mag van mij wel van hier, het is heel kort hoor? Of kom ik naar jou toe? 
 
De VOORZITTER: Ja, ik zie u graag toch naar het katheder komen. Dat is zo mooi. Het podium pakt 
u. Heel de VN wacht hierop. Daar komt hij hoor. Ja.  
 
De heer WEZENBEEK: Wat een eer meneer de voorzitter om zo kort toch nog even hier te komen en 
zo laat op de avond, want we zijn niet om 19.30 uur begonnen. Maar toch is het heel laat geworden 
door al die omstandigheden. Nee, ik ben heel blij met de woorden van meneer Van Poppel dat hij zei 
te mooi om over te nemen. Dus ik zal heel blij zijn dat die vijfde motie nou in stemming wordt gebracht 
en ik hoop van harte dat die unaniem gesteund wordt door ons allemaal. Dank u wel. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Nou ja wethouder hoeft daar verder geen commentaar meer op te 
geven. Dan gaan wij stemmen over deze motie, motie nummer 5. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval. Nou, meneer Wezenbeek dan gaat nu de waarheid 
tot ons komen. Wie is voor deze motie, motie nummer 5. Ja, ik geloof dat hij nog gelijk heeft ook, het 
is echt bij unanimiteit aangenomen. Nou het is echt aanvaard. Nou geweldig hoor dat we dit mogen 
meemaken aan het eind van het jaar.  
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Goed dat brengt ons op geen andere stukken meer, dan zijn wij rond met alles en 
is de vergadering gesloten.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.05 uur.  
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
21 december 2017. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


