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1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 21 januari 2016  
 
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 5 Aanpassen diverse regelgeving 
b. Voorstel 6 Aankoop perceel Rucphensebaan 64 te Roosendaal 
c. Voorstel 7 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet  
                       Onderwijs Roosendaal 
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Plaatsvervangend griffier: dhr. R.C.G. Dam 
Mevrouw: S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman, C.A. Lok, 
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Oudhof (SP) 
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Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), 
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1. Opening  
De VOORZITTER: Dames en heren, ik hoor wat rondzingen. Het geluid, nou ja, dan horen ze me 
dubbel, dan is dat zeker duidelijk voor, voor thuis. Het is 20.15 uur ik open de raadsvergadering bij 
deze. En ja u weet we hebben afgesproken uiterlijk tot 21.15 uur. Ik wil daar toch maar aan 
vasthouden en dan kijken we wel hoe ver, hoe ver we komen. In de mededelingensfeer meld ik even 
afwezig de raadsleden vier heren in dit geval: Hoendervangers, Van Ginderen, Verhoeven en 
Matthijssen en daar komt bij een vijfde heer, de heer Niehot. Dus bij deze afwezig gemeld. En dan ben 
ik nu toe aan het afscheid nemen van de huidige gast van de burgemeester Sanne Uijtdehaag en 
vervolgens installatie van de nieuwe gast van de burgemeester Soumia Achatibi. Maar voor zover het 
zo, eer het zover is vraag ik eerst even of Sanne naar voren wil komen. Ja, hij doet het. Sanne, Sanne 
Uijtdehaag die het afgelopen halfjaar de negende gast van de burgemeester was, succesvol haviste 
op het Gertrudiscollege. Sanne ik heb veel meegemaakt, jou eigen invulling heb je gegeven, op jouw 
eigen wijze, authentieke wijze en zo hoort het ook in dat halfjaar. Ik vond het ongelooflijk plezierig met 
je om op pad te zijn en dat je me ook altijd voor zover nodig op dat rechte pad hebt gehouden. We 
leren veel van elkaar politiek, bestuur versus jongeren. Wat houdt je bezig? Daar leren wij, daar leer ik 
ook weer veel van. En om dat te materialiseren dat je een halfjaar mijn gast hebt willen zijn, heb ik 
voor jou een cadeaubon. Met nadruk cadeaubon, want als je iets anders geeft een boekenbon of een 
theaterbon daar moet je allemaal net van houden. En dit is wat algemener, dus dat moet een schot in 
de roos zijn. Dat wil ik je in ieder geval overhandigen met veel dank voor ons, ons mooi halfjaar. Dan 
wil ik je, mag het zo? 
 
Mevrouw UIJTDEHAAG: Zeker. 
 
De VOORZITTER: En ja, ja dat zijn voordelen die je als burgemeester…. De wethouders hadden ook 
gast van de wethouder gewild, maar dat heb ik, dat heb ik tegengehouden. Ja, ontzettende knappe 
mannen. Wil jij nog iets zeggen ter afscheid Sanne? 
 
Mevrouw UIJTDEHAAG: Ja hoor. Ja, ik kan niet geloven dat dat halfjaar alweer voorbij is, het is heel 
snel gegaan. En zoals de burgemeester al zei ik heb ontzettend veel geleerd. Ik heb heel veel nieuwe 
ervaringen opgedaan, ik heb voor veel mensen gesproken en heel veel dingen meegemaakt die ik 
anders nooit ja zou meemaken. Ja, daarbij wens ik Soumia echt heel veel plezier en succes. Ik hoop 
dat ze het net zo leuk krijgt als ik en dat ze ja net zo met heel veel rijke ervaringen er weer uit komt. 
En ja ik vind het heel jammer dat het weer voorbij is. Maar ik ben wel heel blij dat ik het heb mogen 
doen en de kans heb gekregen. Dus wil ik de burgemeester bedanken en Corné heel erg bedanken 
en Willemijn en iedereen die er heel veel energie en tijd in heeft gestoken. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Oké. Sanne gaat en Soumia komt. Soumia Achatibi mag ik jou vragen om naar 
voren te komen? De tiende gast van de burgemeester op, op rij en je zult jezelf zo meteen 
introduceren. Maar ook een succesvolle haviste op het JTC. Ook de docent is er en de vader en 
moeder en jouw jongere zusje, dus ook zeer welkom aan de familie dat uw dochter, uw zusje en de 
leerlinge geïnstalleerd ziet als de gast van de burgemeester. Dat gaan we, we hebben het al een 
beetje besproken, zo meteen doen en wij waren vandaag al twee keer op pad. Vanochtend hebben 
we voorgelezen in basisschool De Linde in Nispen, dat was ontzettend leuk. En we hebben 
vanmiddag een beetje carnaval gevierd bij het RAC, Rijksambtenaren Carnaval in de Wieken dit keer 
en je werd snel onder de armen genomen en we hebben heerlijk tussen de rollators en de rolstoelen 
onze rondjes gedraaid. En de heer Jan Mol gaf jou meteen, maar zo kennen wij Jan Mol, een stevige 
handkus. Zo gaat dat, dus je bent ook gelijk geïntroduceerd bij onze hoogste opper-, opper-, 
opperman van het Roosendaalse carnaval dus we gaan ook wat dat betreft een mooi aanstaand 
weekend tegemoet. Maar eerst dan even de installatie. Corné mag ik?  
 
De VOORZITTER: En Soumia zou graag nog een kort woord tot de raad willen richten. Ga je gang. 
 
Mevrouw ACHATIBI: Goedenavond dames en heren, als eerste wil ik mijn conrector de heer van 
Wetten, mijn teamleider meneer Stroop en onze burgemeester uiteraard hartelijk bedanken omdat ze 
mij hebben uitgekozen om deze unieke kans te laten ervaren. Deze ervaring zal mij verder helpen met 
het maken van keuzes in mijn verdere carrière, want ik sta op het punt een keuze te maken in welke 
richting ik wil opgaan. Met deze kans heb ik de mogelijkheid om mezelf zoveel mogelijk te kunnen 
ontplooien op verschillende gebieden, zo kom ik meer te weten hoe de politiek en de maatschappij in 
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elkaar zit en hoe dat in werking gaat. Ik ben heel erg enthousiast over de ervaringen die ik het 
komende halfjaar zal oplopen. Dank jullie wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank je wel. Dan gaan wij door met de reguliere agenda. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Agendapunt 2 het vaststellen van die agenda. Kunnen we het zo, het zo doen 
vanavond? En nogmaals we kijken wel hoe ver we komen. Akkoord zo?  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 21 januari 2016  
De VOORZITTER: Agendapunt 3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van u raad van 
21 januari. Er zijn bij de griffie geen amendementen op die besluitenlijst ontvangen. Mag ik ervan 
uitgaan dat u conform bent? Dat is het geval.  
 
4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Agendapunt 4. Wij beginnen dan met 4.a een lijst van aan u raad geadresseerde 
brieven. Kunt u instemmen met de wijze van behandeling en afdoening daarvan? Dat is het geval. 
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat is de schriftelijke afdoening van door u schriftelijk gestelde 
vragen. Ik loop ze even na of u nog behoefte heeft aan een, aan een aanvullende verduidelijkende 
vraag. Als eerste op het beleidsterrein bestuur de Roosendaalse Lijst inzake Cultuurvisie. Geen 
nadere vraag. De fractie van de Nieuwe Democraten inzake Meerjarenplan bibliotheek. Geen nadere 
vraag op dit moment. Dank u wel. Dezelfde fractie Nieuwe Democraten inzake de Regionale APV. 
Geen nadere vraag. De fractie Nieuwe Democraten inzake de aanloopstraten. Geen nadere vraag. De 
Roosendaalse Lijst inzake de Decembercirculaire. Nee, oké. De fractie van het CDA inzake 
leerlingenvervoer kinderen statushouders. Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst dank aan de wethouder voor de 
antwoorden. Nou ja, conclusie is we wachten het Ster-overleg dan maar even af waar u naar verwijst. 
We houden natuurlijk de vinger aan de pols dat begrijpt u wel over dit onderwerp. De aanvullende 
vraag is u noemt het project van MEE “Mee op Weg” en we willen graag weten of u ook met MEE 
overleg heeft gevoerd heeft gevoerd of contact heeft gehad of de doelgroep van statushouders of 
kinderen van statushouders ook onder dit project vallen, want in principe is dat voor kinderen of 
mensen met een beperking. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, geen direct overleg gehad. We weten wel dat dit traject draait en dat 
het ook succesvol kan zijn, maar of het op de betreffende doelgroep al, of daar al mee 
geëxperimenteerd is durf ik op dit moment niet te zeggen. Maar dat kan ik voor u navragen.  
 
De VOORZITTER: Ja, voldoende op dit moment? Dan kijk ik even naar de fractie van de VVD inzake 
liften Passerelle. Geen aanvullende vragen. En de fractie van de VLP, ja ik had ze kunnen 
combineren met de Decembercirculaire, want ook hierover zijn vragen gesteld. Maar geen nadere 
vraag meneer Brouwers? Akkoord? Dan ga ik naar het beleidsterrein omgeving. Fractie VLP 
collectieve zorgverzekering. Geen aanvullende vraag. Fractie van de Partij van de Arbeid 
dienstverlening Werkplein. Geen aanvullende vraag. Roosendaalse Lijst, Woonvoorziening 
drugsverslaafden. Ja, meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wethouder ook bedankt voor de beantwoording van de 
vragen. Uit de beantwoording begrijpen wij dat de lobby vanuit de gemeente Bergen op Zoom richting 
Den Haag om dat geld los te peuteren dit kwartaal zijn beslag gaat krijgen en ook afgerond kan 
worden. Begrijpen wij nou goed dat er ook deze maand definitief een besluit kan gaan vallen omtrent 
het wel of niet doorgaan van de woonvoorziening en hoe gaat dat besluit volgens u luiden dan? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
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De heer POLDERMAN: Ja, hoe dat besluit gaat luiden dat weet ik natuurlijk niet zeker, want we 
moeten wel die lobby z’n kans geven. Maar we zullen en ik heb exact niet in mijn hoofd de datum 
wanneer er opnieuw een overleg is met de gemeentes met het Regionaal Kompas maar dat zal ik 
voor u opzoeken en daar zal ik u over informeren. 
 
De VOORZITTER: Ja, voor dit moment voldoende. Fractie van de VLP veiligheid Willem Dreesweg. 
Nee, geen aanvulling? Roosendaalse Lijst aanleg glasvezel in het hele buitengebied van Roosendaal. 
Op dit moment geen aanvulling? Fractie van de VLP vervolgvragen verlaging tarief afvalstoffenheffing. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Meneer Brouwers, ja. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voor de wethouder voor zijn uitgebreide beantwoording. Nog één 
aanvullende vraag hierop is er iets van een tijdspad bekend of hoe zich iets gaat ontwikkelen inzake 
de claim van Attero nog over 2015 en 2016? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Nee. We hopen vrij snel dan hebben we duidelijkheid, maar duidelijkheid over 
claim hebben wij niet. Maar gelet op de, de snelle uitspraak van de arbitrage over de voorgaande 
jaren hoop ik wel dat dit redelijk snel, want ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan die 
duidelijkheid.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. En last but not least fractie van GroenLinks  bosdunning ’t Zand. Geen 
aanvulling op de beantwoording. Dank u wel.  Dan zijn wij door agendapunt 4.b heen. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: 4.c actielijst en motielijst. Vragen opmerkingen naar aanleiding van de actielijst. De 
heer Van Broekhoven? 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen op twee onderwerpen. 
Eerst 2015-A7 Communicatiestrategie. Ja, eigenlijk een hele concrete vraag. Wanneer kunnen we de 
Communicatiestrategie verwachten. Kunt u daar al misschien een datum aan koppelen, dat is de 
eerste vraag.  
 
De VOORZITTER: Ja, laat mij zeggen. Ik kijk even naar communicatie. Voor de zomer van dit jaar. Ja, 
het is een antwoord. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Het is een antwoord. 
 
De VOORZITTER: Maar ik vind zelf, ik vind hem zelf ook niet bijster interessant. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Nee, nee, nee. 
 
De VOORZITTER: Maar goed uw termijn, als ik het korter zeg dan moet ik het ook kunnen 
waarmaken maar ik heb er geen idee van, laat me het zo zeggen. Ik zie u toch nog één dezer dagen 
dan preciseer ik het wel. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, via WhatsApp stond er begin van dit jaar, dus maar goed dat ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is voor de zomer. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Precies. Tweede, tweede vraag zeg maar, gaat over 2015-A15 
Kadernota 2016 Cultuurhuis. Daar staat vermeld, zeg maar, bij de toelichting dat we in overleg voor 
eind 2015 een Businessplan tegemoet kunnen zien. Ook daar willen we graag even de stand van 
zaken van weten.  
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De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, u bent per raadsmededeling geïnformeerd over de stand van 
zaken. Op dit moment is het zo dat de betrokken verenigingen nog in het Essent-gebouw in het 
Stadsoeversgebied zitten en dat we voor 1 mei richting het EKP gaan en dan drukdoende zijn met het 
Businessplan op dit moment om dat voor elkaar te krijgen. En ik zal u dan ook informeren over 
hetgeen wat het opgeleverd heeft. 
 
De VOORZITTER: Ja, voor dit moment voldoende? Dus beide onderwerpen komen uiteraard terug. 
Anderen nog van u raad over de actielijst. Dan gaan we naar de motielijst heeft u daar op- of 
aanmerkingen over? Niemand? Dan nemen wij kennis van hetgeen daar, daar staat.  
 
5. A-categorie 
a. Voorstel 5 Aanpassen diverse regelgeving 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt, agendapunt 5 dat zijn de hamerstukken. Wij gaan naar 
voorstel sub a, aanpassen diverse regelgeving. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit 
punt? Is niet het geval. Bij hamerstuk aanvaard. 
 
b. Voorstel 6 Aankoop perceel Rucphensebaan 64 te Roosendaal 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b aankoop perceel Rucphensebaan 64 alhier. Eén uwer behoefte 
om daar nog iets over te zeggen. Dat is niet het geval. Voorstel aanvaard.  
 
c. Voorstel 7 Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
                       Roosendaal 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Roosendaal ook hiervoor stemverklaring één uwer? Is niet het geval. Voorstel aanvaard. 
 
6. B-categorie 
a. Voorstel 8 Voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6. Agendapunt 6 handelend over de 
voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen. Ik, ik kijk even naar de lijst van fracties die in elk geval 
hebben gezegd het is voor ons niet op voorhand een A-stuk. Dan kijk ik even naar de fractie van de 
SP, controleer even of het klopt. PvdA wil het woord. U wilt niet het woord? Fractie VVD, u wilt wel het 
woord. Roosendaalse Lijst dat is ook het geval. De Nieuwe Democraten, is ook het geval en meneer 
Verhoeven, ja die is er niet dus dan ja dan houdt dat op. Dan lijkt mij dit, tenzij ik het mis heb, de 
sprekers voor de eerste termijn. Niemand vergeten? Nee, anders zie ik het nog wel bij handopsteken. 
Dan begin ik bij de fractie van de SP, het woord is aan mevrouw Oudhof. Ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP sprak in de Commissie haar waardering uit over dit 
raadsvoorstel. Het zet in om samen met inwoners, maatschappelijke instellingen en partners op 
wijkgerichte acties en maatwerk om de vitaliteit van de wijk of dorp te vergroten. Het doet tevens een 
beroep op de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf en vaak geeft dit dan ook nog een positief 
effect op de saamhorigheid. Het raadsvoorstel heeft natuurlijk vele raakvlakken met andere 
beleidsterreinen en wat de SP betreft moeten we dit zien als een kans om te streven naar een 
integrale aanpak van de verschillende beleidsterreinen die gericht zijn op de wijken en de dorpen. Het 
gebruik van de instrumenten als vitaliteitskaarten, dialoogsessies en bewonersenquêtes moeten we 
gebruiken als hulpmiddel. En belangrijk is dat er voldoende mogelijkheden blijven om tijdig bij te 
sturen om extra acties te verrichten en evaluatie. De SP heeft in de Commissie extra aandacht 
gevraagd voor twee extra acties, dit omdat wij vinden dat het belangrijk is om acties vroegtijdig in te 
zetten omdat te lang wachten soms kan zorgen voor een te grote terugval in vitaliteit. Ook door juist 
iets vroegtijdig in te zetten zorgt het dat iets niet verergert. Eén van de punten waar wij aandacht voor 
gevraagd hebben is de aanpak van eenzaamheid. De SP vindt en gelukkig ook andere partijen dat 
aan dit onderwerp extra aandacht gegeven moet worden en dat er geld voor vrijgemaakt moet worden 
om de plannen van de tweede tranche uit te gaan voeren. De Roosendaalse Lijst zal hier zo meteen 
een gezamenlijke motie van meerdere partijen over indienen. Wat de SP ook nog aan de orde wil 
stellen en dat horen wij ook steeds meer bij de SP Wijkbezoeken die wij afleggen en misschien kan de 
wethouder daar zo meteen ook nog op ingaan, is de enorme druk die er ontstaat op de hoeveelheid 
vrijwilligers die nodig zal zijn om de acties uit te gaan voeren. Bij de meeste projecten wordt vooral ook 
gewerkt met vrijwilligers. Graag willen wij van de wethouder horen hoe zij denkt daaraan te kunnen 
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gaan voldoen en/of welke plannen het college daarvoor gaat ontwikkelen. Ik noem hierbij alleen nog 
maar de vele vrijwilligers die straks nodig zijn voor de uitbreiding voor de Samen Tegen Armoede-
teams. Dan kom ik nu toe aan de motie die de SP wil indienen. Onderzoek Wijkaanpak gericht op 
jeugd. De SP vindt dat bij het ontwikkelen van vitale wijken en dorpen vooral ook ingezet moet worden 
op de jeugd. Vanuit de samenleving, dus vanuit de inwoners zelf wordt hier ook aandacht voor 
gevraagd. Dat blijkt onder andere uit diverse dialoogsessies, maar werd ook duidelijk verwoord door 
een inspreker in de beeldvormende raad uit de wijk Burgerhout. Door vroegtijdig samen met inwoners 
en partners aandacht te schenken aan de wijkaanpak voor jeugd vooral in wijken waar nu een 
terugval in vitaliteit te zien is, kan met betrekking tot de gerichte jeugdaanpak problemen eventueel 
voorkomen worden. Een eerste aanzet zoals het dictum van de motie aangeeft is om nu een 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om samen met andere partners een pilot te starten in de 
wijk Burgerhout voor gerichte en gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek in de betreffende 
wijk. Ik wil een motie voorlezen.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: De motie heet “Onderzoek Wijkaanpak gericht op jeugd”. De gemeenteraad van 
Roosendaal in vergadering bijeen op 4 februari 2016 gehoord hebbende de beraadslaging over het 
raadsvoorstel Voortgangsrapportage Vitale Wijken en Dorpen, constaterende dat de dialoogsessies 
en vitaliteitskaarten uitstekende instrumenten zijn om in dialoog met de wijken verbeteracties in te 
zetten ter versterking van die vitaliteit van de wijken en de dorpen. Een eerste tranche van projecten 
ingezet gaat worden. Bij de vitaliteit van wijken en dorpen de positie van jongeren van zeer grote 
betekenis is. In Burgerhout een sterke terugval in vitaliteit is geconstateerd tussen 2010 en nu als 
gevolg van met name ook werkloosheid, armoede en drugsgebruik onder jongeren in de wijk. Binnen 
Burgerhout een grote betrokkenheid is van buurtbewoners en wijkorganisaties om de vitaliteit van de 
wijk te versterken en daartoe verbeteracties uit te voeren. Good practices zoals in Burgerhout ook 
ingezet kunnen worden in andere wijken en dorpen. Van mening zijnde dat een gerichte wijkaanpak 
ter versterking van de vitaliteit van de wijken en dorpen juist ook via het jeugd- en jongerenwerk kan 
lopen. De wijk Burgerhout gezien de verslechtering van de vitaliteit door de jongerenproblematiek, 
maar ook gezien de grote betrokkenheid van bewoners op de eigen wijk een goede pilot kan zijn voor 
gezamenlijke jeugdaanpak ter versterking van de vitaliteit. Draagt het college op: Een onderzoek te 
doen naar de mogelijkheid om samen met andere partners een pilot te starten in de wijk Burgerhout 
voor een gerichte en gezamenlijke aanpak van de jeugdproblematiek in de betreffende wijk. En daarbij 
te betrekken dat de pilot zo moet worden ingericht dat de gekozen aanpak eventueel kan worden 
uitgerold naar andere wijken en dorpen. En naast de SP zijn de mede-indieners de VVD-fractie, de 
VLP-fractie, Partij van de Arbeid-fractie, CDA-fractie en de D66-fractie, die staat er nog niet op. Ik 
dank de mede-indieners om deze motie te steunen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1, heet “Onderzoek Wijkaanpak gericht op jeugd” 
en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Schijvenaars op dit punt een vraag aan 
mevrouw Oudhof? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een technische vraag, voorzitter, dank u wel. Uit welk budget gaat u het 
onderzoek betalen?  
 
Mevrouw OUDHOF: Sorry, ik kon het niet verstaan. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Het was een technische vraag en de vraag luidt uit welk onderzoek gaat u 
het, uit welk budget gaat u het onderzoek betalen? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, het hoort bij Vitale Wijken en Dorpen dus zolang het daaronder 
blijft staan zal het uit het budget Vitale Wijken en Dorpen moeten komen. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat is het antwoord. Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik kijk naar de fractie van 
de VVD, de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Bij de raadsvergadering van 14 januari heeft de 
raad unaniem het amendement “Detailhandel dorpen” aangenomen, daarmee werd vastgelegd dat 
voor Heerle, Moerstraten en de Wouwse Plantage de situatie van de detailhandel zodanig is verweven 
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met leefbaarheid dat op dat punt uitwijking niet plaats kon vinden via de Detailhandelsnota maar onder 
de noemer Vitale Wijken en Dorpen. Dat amendement werd ingediend nadat het raadsvoorstel Vitale 
Wijken en Dorpen al aan de raad was aangeboden. Dat raadsvoorstel was klaar en dat lag in ons 
postvakje als er nou meer tijd was geweest tussen de vaststelling van de geamendeerde 
Detailhandelsnota en voltooiing van het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen zou hierin ongetwijfeld 
explicieter zijn gesproken over die detailhandel in de kleinere dorpen. Maar het kon simpelweg niet en 
daarom borgen we dat nu door middel van een motie die ik geschreven heb waarmee de raad het 
college verzoekt om uitvoering van het amendement “Detailhandel dorpen” explicieter te verwoorden 
door de raad via een raadsmededeling te informeren over de wijze waarop het college hieraan 
uitvoering geeft onder de noemer Vitale Wijken en Dorpen. Die motie die wordt dan ingediend door 
Roosendaalse Lijst, VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks en VLP.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Detailhandel dorpen” en maakt onderdeel 
uit van de beraadslaging. Dank u wel, heer Van den Beemt. Dan ga ik naar de Roosendaalse Lijst 
naar de heer Goossens.   
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen bevat veel 
goede acties die voortkomen uit de vitaliteitskaarten en uit de dialoogsessies met de bewoners. De 
doelen van Vitale Wijken en Dorpen zijn het stimuleren van het zelf organiserend vermogen van 
wijken en dorpen, het bevorderen van sociale binding in wijk en dorp en bij een steeds meer 
regionaliserende en terugtrekkende overheid het contact met de lokale bewoners sterker maken. 
Verbinden, verdiepen en versnellen. Dit programma bevat de stimuleringen en impulsen waarna de 
bewoners en overheid samen verder kunnen in reguliere programma’s. Met dat in ons achterhoofd 
hebben we gekeken naar de voorgestelde acties en we zien daar een paar vreemde eenden in de bijt. 
Te weten de acties betreffende eenzaamheid. Dit zijn meerdere acties in één en zijn dus een langer 
lopend project. Het zijn ook grote acties zoals het opbouwen van een wijk- en dorpsnetwerk met 
daarbij kennisdeling en afstemming tussen vrijwilligers en professionals. Dit duurt langer dan één jaar 
en na het opbouwen van deze teams moeten ze ook gecontinueerd worden. Zulke acties horen thuis 
in het sociaal domein. We willen deze qua dekking graag omzetten naar Programma 5 Zorg en 
Stimuleren doch dit kan pas via de Kadernota per 2017. Het is belangrijk dat er direct actie komt om 
armoede en eenzaamheid aan te pakken. Actie laten we zeggen project 1-Q met betrekking tot de 
straatteams staat klaar om te beginnen. Daarom menen we de actie 1-Q “Aanpak armoede en 
eenzaamheid” in dit raadsvoorstel te laten en direct te starten met de uitvoering ervan. Project 2-A 
“Aanpak eenzaamheid” via activerende huisbezoeken ziet de Roosendaalse Lijst ook graag zo snel 
mogelijk starten. Dit ligt in lijn met de raadsvragen die we onlangs stelden over het opsporen van 
hulpbehoevende ouderen. Om dit verder uit te werken en zo snel mogelijk te laten starten en voor de 
continuering in 2017 van beide projecten hebben de SP, de Nieuwe Democraten en de Roosendaalse 
Lijst een motie voorbereid. In het kader van meer samenwerking tussen partijen, hebben we met drie 
partijen het initiatief genomen. Tevens hebben andere partijen reeds medeondertekend. Het was heel 
wat communiceren maar het resultaat vat de kern goed samen en geeft voor de gemeente het beste 
resultaat. Bij deze dien ik de motie “Structurele aanpak armoede en eenzaamheid” in en ik lees het 
dictum voor.  
 
De VOORZITTER: Ja.  
 
De heer GOOSSENS: De raad van de gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op 4 februari 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over het raadsvoorstel Voortgangsrapportage Vitale Wijken en 
Dorpen, draag het college op: Voor de actie 1-Q voor de “Aanpak armoede en eenzaamheid” en de 
actie 2-A “Aanpak eenzaamheid” bij de Kadernota 2017 te komen met een voorstel tot structurele 
dekking binnen programma 5 en gaat over tot de orde van de vergadering. Getekend namens de 
Roosendaalse Lijst, SP, Nieuwe Democraten, VVD, CDA, PVDA, VLP en zojuist ook gehoord D66. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Structurele aanpak armoede en 
eenzaamheid” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Verder hebben we nog samen met de VVD gedacht 
over de motie voor de dorpen en als initiatiefnemer samen ingediend. Goed dat we ook daarin samen 
hebben gedacht. Belangrijk voor de Roosendaalse Lijst is de erkenning dat detailhandel in de dorpen 
grote invloed op de leefbaarheid heeft onder andere als ontmoetingsplaats, werkgever en als lokale 
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sponsor. Hierdoor is het wenselijk elk initiatief van detailhandel in de dorpen via maatwerk trachten in 
te passen. Via de ingediende motie en de daaropvolgende raadsdeling waarin dit hopelijk wordt 
verwoord, hopen we dat de visie voor detailhandel goed voor één ieder in beeld komt en 
mogelijkheden schept en stimuleert in de dorpen. Voorzitter, ik wil graag afsluiten met een kleine blik 
op de klok. Collega Robert Breedveld had vorige week een kleine voorsprong genomen. Ik zie het aan 
de tijd dat ik weer terug een beetje in de modus zit. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Vervolgens is het woord aan de fractie van de 
Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Mooi verwoord door collega Goossens zojuist. In de 
Commissie gaf de wethouder aan dat het raadsvoorstel een lopend proces is en dat het doorlopend in 
goed overleg is met andere wethouders. En dat de vele plannen elkaar raken, versterken, maar niet 
overlappen. Dat kunnen wij niet controleren, omdat de andere plannen er nog niet zijn. En de 
wethouder is doorlopend bezig met verbinden. Volop ideeën, handreikingen, ziet mooie kansen 
enzovoorts en ze gaan ons allemaal hierover op korte termijn nader informeren. Ja ze blijven dus heel 
leuk en fijn met elkaar bezig. En toch, voorzitter, blijft de vraag knagen waar zeggen we nu ja tegen en 
waar zeggen we nee tegen en waarom. En alle eerlijkheid onze worsteling blijft. Uiteindelijk gaat het 
dus om de wijken die wel goed bewegen, die moeten we dus gaan faciliteren en andere wijken zoals 
de wethouder zei moet er meer worden gedaan om de gang erin te krijgen. En uiteindelijk zegt de 
wethouder dat de uitgebreide wijknetwerken hierbij een actieve en proactieve rol gaan vervullen. En 
tijdens de behandeling in de Commissie ging de discussie vooral in op de vraag van het ontschotten. 
Het ontschotten van budgetten en daar is zojuist door de Roosendaalse Lijst een motie ook namens 
ons over ingediend. Waarbij onder de paraplu van Vitale Wijken en Dorpen er nog meer integraler kan 
worden gewerkt. En hierbij ging het dan vooral over het onderwerp eenzaamheid en dan met name de 
integrale aanpak hiervan, maar ook de integrale dekking hiervan. En we zijn blij dat ook de SP nu 
overtuigd is geraakt om budgetten over te hevelen naar deze aanpak. Dank daarvoor. Terugdenkend 
aan de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester blijven we ons afvragen en eigenlijk zorgen maken 
dat de wijk en de inwoners met de beste contacten, de grootste mond zoals hij zei, misschien ook wel 
het meeste voor elkaar krijgen. Wijken en dorpen zijn absoluut allemaal verschillend van elkaar en dus 
verdienen ze ook allemaal hun eigen specifieke aandacht, vooral die wijken en dorpen die meer rood 
dan groen hebben verdienen dus meer aandacht. En wijkgericht werken samen met de menselijke 
maat moet echt absoluut centraal blijven staan. En vooralsnog vinden wij de lopende reorganisaties 
om wijkmanagers te vervangen door wijknetwerken een gemiste kans. En wij vragen de wethouder 
opnieuw haar aanpak in deze goed te monitoren en waar mogelijk bij te sturen. Wij zullen de 
wethouder hierop blijven controleren. Tot slot nog maar een wezenlijke vraag over de betekenis van 
participatie. Als 25 buurtgenoten in een vitale wijk of dorp aangeven een hondenspeelplaats te willen 
wordt dat gelijk gehonoreerd. En wat doen we dan als tientallen of honderden mensen, inwoners uit 
een andere vitale wijk aangeven iets te willen of niet te willen. De vraag is wanneer heeft 
inwonersparticipatie wel succes en wanneer niet. Heeft de wethouder daarvoor in haar hoofd criteria 
om te kunnen toetsen? Voor ons is de ultieme vraag gaan we dit raadsvoorstel Vitale Wijken en 
Dorpen steunen? Het raadsvoorstel is puur een voortgangsrapportage met de voorgestelde actielijst 
en vraagt sec om geld bij de diverse beslispunten. En we gaan de wethouder het voordeel van de 
twijfel geven om bij de volgende voortgangsrapportage te laten zien dat al deze middelen goed 
worden besteed en we laten ons graag overtuigen als we met de wethouder op stap gaan. Beslispunt 
3 vinden wij principieel fout en op dat punt zullen wij tegen stemmen en wij zoeken de voorzitter dat 
beslispunt apart in stemming te brengen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik geloof dat ik in eerste termijn iedereen heb 
gehad die daartoe het woord wenste. Dat is het geval. Dan is het woord in eerste termijn aan 
wethouder Schenk namens B en W.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, bedankt, voorzitter. Allereerst bedankt voor de positieve reacties van u raad 
op dit raadsvoorstel en de acties die aangedragen zijn vanuit onze samenleving. Ik ga vrij kort op de 
ingediende moties in. Allereerst de motie van de VVD over detailhandel. Ik ben net als de VVD en 
meerdere fracties vanuit u raad van mening dat de detailhandel in kleine dorpen en het versterken van 
meerdere winkels in wijken, of in kleinere dorpen dat dat een enorme bijdrage heeft aan de vitaliteit. 
Wat dat betreft ben ik eigenlijk blij met het amendement wat ook al eerder is aangenomen, want 
eigenlijk de weg die ik ben ingeslagen die kan ik gewoon op die manier ook door blijven gaan. Zoals u 
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ziet zit in het raadsvoorstel ook een actie aangekondigd voor Nispen. Nispen is momenteel ook actief 
bezig met het versterken van detailhandel in het dorp. Er zit ook een actie al benoemd, dus door het 
aangenomen amendement kan ik daar mooi op doorgaan. Dus wat dat betreft neem ik die motie 
gewoon over, maar kan ik ook gewoon blijven doen wat ik al deed. Dan de motie “Structurele aanpak 
armoede en eenzaamheid” hetgeen wat u het college opdraagt is hetgeen wat ook past binnen de 
afspraken die ik binnen het college ook al heb gemaakt met mijn collega wethouder Polderman. Wij 
zijn samen aan het kijken ook hoe wij de stappen die gezet worden ook in het sociale domein, de 
acties die benoemd worden ook in het raadsvoorstel hoe we die veel meer kunnen borgen op een 
reguliere manier, dat geldt voor de actie om met STA-teams aan de slag te gaan. Maar dat geldt ook 
voor de actie die al vermeld staat in een volgende tranche. De actie die gericht is op een structurele 
aanpak van eenzaamheid ook daarin kijken we hoe we dat ook regulier een plek kunnen geven. Dus 
ook al staat die actie genoemd kan het ook best zijn dat in een volgend raadsvoorstel die actie 
gewoon in het lijstje staat met regulier uitgewerkt, dus ja de strekking van de motie past precies 
binnen de lijn waar mijn collega en ik ook al op koersen. Dan tot slot de motie “Onderzoek wijkaanpak 
gericht op jeugd” daar heb ik zelf wel even iets meer moeite mee. En niet zozeer dat ik het er niet mee 
eens ben dat het belangrijk is om jeugdproblematieken wijkgericht aan te pakken, daar ben ik het 
volstrekt mee eens. Alleen dat doen we al. Wethouder Polderman is verantwoordelijk voor jeugd en in 
zijn aanpak richt hij zich ook op een wijkgerichte aanpak en voor iedere wijk, ieder dorp gaan wij ook 
gewoon maatwerk verrichten als er jeugdproblematieken zijn. Op het moment dat de inspreker uit 
Burgerhout insprak tijdens de beeldvormende raadsvergadering waren wij natuurlijk al lang bekend 
met de jeugdproblematieken dat is ook één van de redenen waarom een vitaliteitsactie in het 
raadsvoorstel zit voor de aanpak van de verfraaiing.  We zijn daar ook zelfs ook al aan het uitvoeren 
om veel meer overzicht te krijgen in het park. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik vind dit wel een vreemde benadering, want u zegt dit doen we al, kunt 
u me ook ondersteunen wat u net bij de twee voorgaande moties deed, want dan zegt u ook ik ben 
met detailhandel bezig en ten aanzien van de motie over armoede en eenzaamheid zegt u ook ik ben 
er al mee bezig.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dat klopt het is alleen zo dat bij de motie over detailhandel wordt gevraagd of 
ik hetgeen wat ik nu zojuist gezegd heb misschien nog iets uitgebreider in de raadsmededeling wil 
aangeven. Dus dat is een specifieke vraag daarin, dus ja daar heeft u alle recht voor als raad om daar 
een motie voor in te dienen. En als het gaat om de aanpak armoede en eenzaamheid ben ik het met u 
eens en zijn wij het in het college ook ermee eens dat we dat inderdaad op een structurele manier in 
onze reguliere aanpak geborgen moet worden. Het is aan u raad of u die moties dan nog in stemming 
wil brengen, dus dat laat ik aan u over. Dan ga ik verder met mijn laatste reactie op de motie 
“Onderzoek wijkaanpak gericht op jeugd”. Het onderzoek gaat geen extra geld kosten, want het 
onderzoek is al gedaan. Als er problematieken zijn op het gebied van jeugd in een wijk dan komen er 
gelijk verschillende partners bij elkaar. In dit geval de wijk Burgerhout heeft een platform met het 
netwerk van burgers aangegeven daar ook actief een bijdrage in te willen hebben, dus professionals 
en inwoners hebben elkaar ook al ontmoet er is ook al een bijeenkomst geweest met inwoners. Er 
waren 80 mensen uit de wijk aanwezig, maar er zijn dan ook jeugdprofessionals bij. AlleeWonen was 
erbij, want de problematiek zit met name in een gebied waar AlleeWonen bezig heeft, dus die aanpak 
is al regulier geborgd in de aanpak zoals mijn collega Polderman dat georganiseerd heeft en we zijn 
eigenlijk al met de uitvoering bezig. Dus het is niet zo dat er nu iets anders gaat gebeuren, dit gebeurt 
op dit moment gewoon al.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter. Ik wil daar toch nog eens een extra aanvullende vraag aan 
mevrouw Schenk stellen, want u zegt van ja ik heb er meer moeite mee maar het gebeurt al, dus waar 
is die moeite van, waar, waar komt die moeite dan vandaan, want het gebeurt al. U vindt het ook 
noodzakelijk blijkt uit uw verhaal.  
 
Mevrouw SCHENK: Nou het feit dat u denkt dat de aanpak van mijn collega nog niet gebeurt dat er 
geen wijkgerichte aandacht is voor jeugdproblematiek in de wijk. U moet weten dat wij zeer nauw in de 
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gaten houden wat er in wijk en dorpen gebeurt en dat er ook opdrachten liggen vanuit mijn collega bij 
Juzt bij een WijZijn, om dat soort problematieken continu aan te pakken.  
 
Mevrouw OUDHOF: Maar, voorzitter, aanvullende vraag. Staat dat dan in de motie dat de SP zegt dat 
het niet gebeurt, want natuurlijk zijn wij ervan op de hoogte dat er in Langdonk al lang een wijkaanpak 
is, alleen deze motie vraagt om het in Burgerhout nu ook op te gaan starten. Niet meer en niet minder. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, en daar verbaas ik me over net alsof wij een motie nodig hebben om het op te 
gaan pakken, het gebeurt gewoon automatisch. Zo hebben wij dat al geregeld. Dus daar verbaas ik 
me over. In Langdonk hebben wij ook geen motie nodig gehad om daarmee aan de slag te gaan. Zo 
werken wij gewoon en dat doen wij al. Dus ik verbaasde mij daarover dat dat niet bekend was. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Zegt de wethouder daarmee dat de motie overbodig is? 
 
Mevrouw SCHENK: In mijn ogen gaat er niet iets anders gebeuren, want we zijn het gewoon al aan 
het doen, dus daarmee overbodig. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat is helder, dan hoeft die ook niet te worden ingediend. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder voor uw eerste termijn. Ik kijk voor de tweede termijn even 
naar de raadsfracties die in eerste termijn niet hebben gesproken of daaruit nog behoefte komt om in 
tweede aanleg, tweede termijn het woord te voeren. Is dat het geval. In elk geval noteer ik de heer 
Yap, ik noteer de heer Aygün. Niet? Dan doen we dat eerst en dan doen we daarna de eerste termijn 
fracties nog even af voor eventueel een tweede, een aangevulde woordvoering. We beginnen met de 
heer Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van het raadsvoorstel kunnen we kort zijn, dat 
hebben we in de Commissie ook al aangegeven dat er een voortgang is van de eerdere aanpak in de 
wijken en dorpen en dat kunnen wij ondersteunen. Het is weer een lijst van acties, projecten en 
initiatieven uit de wijken en dorpen naar voren gebracht en daar kunnen wij moeilijk tegen zijn. Ten 
aanzien van de drie moties die er voorliggen: Als PvdA hadden we zelf ook overwogen om te komen 
met een motie die vitaliteit iets anders benaderde. We hebben gezegd het maatschappelijk en 
economisch potentieel in de wijken en dorpen te benutten. Die zien we eigenlijk wel terug in de twee 
moties. Allereerst de motie van de Roosendaalse Lijst ten aanzien van detailhandel op dorpen en de 
motie over Burgerhout omdat daar uit die vitaliteitskaart ook kwam dat een zorgpunt is de jeugd, de 
jeugdwerkeloosheid, onderwijs en dergelijke. En dat zien we ook wel terug om, om dat in ieder geval 
te verbinden in de uitvoering ook bijvoorbeeld ook met de acties in het kader van economie. Het 
Economisch Actieplan ligt onder meer voor, zodat je daar ook gericht, gericht een wijkenaanpak in kan 
hebben. We hebben in de Commissie ook eerder aangegeven, we hebben een Binnenstadsmanager, 
het zou ook een Werkmanager kunnen zijn, we hebben Wijkmanagers dat zouden ook Werkmanagers 
kunnen zijn. Dus verder dan groen en grijs dus ook dit soort signalen signaleren hoe we de 
detailhandel in de wijken en dorpen met elkaar kunnen verbinden met werkgelegenheid, onderwijs en 
dergelijke, stageplekken en noem maar op. Ten aanzien van die moties die dan voorliggen is het 
wellicht nog de vraag aan de indieners moeten we ze alle drie wel indienen omdat over alle drie de 
moties door de wethouder wordt gezegd gebeurt, werken we aan. En we gaan ook op zoek naar, als 
je kijkt naar die structurele aanpak van, van het budget binnen Programma 5 ja daar is het ook het 
uitgangspunt van. De wethouder gaf zo net nog aan dat we ook kijken naar het ontschotten van 
budgetten en budgetten te halen waar het ook bij hoort bij het onderwerp. En ten aanzien van die 
andere twee moties zouden we wellicht om toch de wethouder te kunnen overtuigen als die wordt 
ingediend de motie van de SP zo om te vormen als hoe de VVD en de Roosendaalse Lijst die ten 
aanzien van detailhandel dorpen hebben aangegeven, om dat dan explicieter te laten verwoorden wat 
de aanpak van de wethouder is over de wijk Burgerhout. Wat bij mij ook nog niet bekend was dat dat 
zo zou zijn, zo gebeurt, want voorzitter wij zijn daar, wij waren daarvan niet op de hoogte. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Het woord is aan meneer Aygün van de fractie van het 
CDA. 
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De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het voorstel was voor ons een A-stuk daarmee 
hebben we eigenlijk in de Commissie ja gezegd tegen de vitaliteitsacties die genoemd zijn in de eerste 
tranche. Verder ook onze steun aan de huisvesting, voor tijdelijke huisvesting van de Ruilwinkel en 
ook het toevoegen van de resterende middelen van de gelden van Kalsdonk voor Kalsdonk. 
Beslispunt 3 dat ging over de resterende middelen waar de heer Schijvenaars het over heeft, het 
toevoegen aan de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen lijkt ons geen probleem maar wij 
willen wel nogmaals benadrukken, dat hebben wij ook in de Commissie gezegd dat er voldoende 
aandacht besteed dient te worden aan de achterstandswijken waaronder Kalsdonk, waaronder 
Westrand, Langdonk enzovoort. Verder hebben wij in het raadsvoorstel kennis kunnen nemen… 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank u wel. Van de fractie Nieuwe Democraten overigens, u 
bent van de CDA-fractie, blij dat u ook vindt dat bepaalde wijken gewoon extra aandacht nodig 
hebben. U zegt letterlijk in uw eigen termijn dat u Kalsdonk beschouwt als een achterstandswijk. Nou 
wij noemen dat anders maar goed dat terzijde. Maar tegelijkertijd gaat u wel akkoord dat uit diezelfde 
wijk die u zo belangrijk vindt dat er wel gewoon heel veel geld gewoon wordt overgeheveld naar 
algemene middelen. Wat is daar de logica van?  
 
De VOORZITTER: De heer Aygün. 
 
De heer AYGÜN: Ja, de heer Schijvenaars, het gaat er ons niet om of het geld in een apart potje zit, 
maar het geld zal uiteraard in de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen worden gestort 
daarmee kunnen we het geld gebruiken ook voor Kalsdonk. Wat ik hier wil benadrukken is dat we de 
achterstandswijken waaronder Kalsdonk niet ook voldoende aandacht moeten besteden aan de 
wijken of het nou in een ander potje zit of niet. Daarmee willen we niet zeggen dat we daar niet doen, 
dus aandacht vragen voor de achterstandswijken lijkt me beter dan het houden van twee aparte 
potjes.  
 
De heer SCHIJVENAARS: U zegt eigenlijk als CDA-fractie dat Kalsdonk wel die extra middelen 
gewoon moet krijgen.  
 
De heer AYGÜN: Ja wijken die die gelden hard nodig hebben, die hebben recht op dat geld. Dat zeg 
ik. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké.  
 
De heer AYGÜN: Voorzitter, verder hebben we in het raadsvoorstel kennis kunnen nemen van een 
aantal projecten, een aantal nieuwe projecten waaronder het project “Waardering van 
maatschappelijke initiatieven”. We hebben daarover vorige week een themabijeenkomst kunnen 
bijwonen wat naar mijn mening zeer leerzaam was. Duidelijk is wel dat er dilemma’s zijn om, om te 
komen tot een weloverwogen beslissing. Een andere vraag is hoe gaan we als politiek hiermee om. 
Wij zijn ook benieuwd naar de resultaten van deze, van dit project als het gaat over de Ruilwinkel 
daarover komt een pilot. Wij hopen daarmee ook meer inzicht te krijgen om te komen tot een meer 
maatschappelijk verantwoorde keuze. Tenslotte, voorzitter, de moties die ingediend zijn, wij hebben 
alle drie de moties gesteund, samen mee ingediend. Dat wil zeggen dat we daarmee gewoon akkoord 
gaan.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is een consequentie daarvan doorgaans. Goed, ik kijk even naar de 
sprekers in de eerste termijn. Mevrouw Oudhof nog behoefte aan een tweede termijn. Dat is niet het 
geval. De heer Van de….. sorry nee dat… De heer Van den Beemt wel. Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter, zojuist hoorden wij in een reactie op de motie 
detailhandels, Detailhandelsnota, detailhandel dorpen de wethouder zeggen via de motie kan ik 
blijven doen wat ik al deed. En in de beantwoording op ik meen de heer Yap van de Partij van de 
Arbeid hetgeen ik zojuist al zei in een raadsmededeling te vatten. Dat is wat ons betreft een aardige 
maar nog niet helemaal de perfecte interpretatie van de bedoeling van de motie. Het simpelweg, dat 
heb ik geprobeerd in de eerste termijn uit te leggen de motie door de Roosendaalse Lijst en VVD is 
ingediend had als achtergrond, we hebben een amendement op een Detailhandelsnota vastgesteld. 
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De Detailhandelsnota is aangenomen en daarin werd de opdracht gegeven dat die onder de noemer 
Vitale Wijken en Dorpen viel. Zou nog niet het raadsvoorstel Vitale Wijken en Dorpen gereed geweest 
zijn dan waren wij ervan uitgegaan dat een wat duidelijke tekst daarin over die detailhandel was 
opgenomen geweest. Maar dat kon nu niet. En je kunt niet in het raadsvoorstel na vanavond nog even 
een paragraaf erin sjezen dus wij verzoeken het college om eigenlijk een paragraaf via een 
raadsmededeling alsnog aan ons te doen toekomen. En dat vind ik toch iets net een stapje verder 
gaan dan blijven doen wat het college al deed. Voorzitter, waar ik nog even een kleine fout maakte 
was dat ik vergat te vertellen dat ook de SP deze motie mede indient. De andere twee moties die 
voorliggen zijn ook ondertekend door de VVD. En eerlijk gezegd hopen wij, maar ik weet niet in 
hoeverre ik daarover ga, dat ze ook alle drie ter stemming aan de raad worden voorgelegd.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. En het zal gebeuren hoor, maar ik vraag de 
griffie even om, want om die drie moties, zijn fracties eraan toegevoegd, dat we dat even goed 
noteren. Dan hoeven we niet opnieuw zo’n motie uit te draaien. De heer Goossens van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u voorzitter, kort eventjes over de motie “Onderzoek wijkaanpak gericht 
op jeugd”. De Roosendaalse Lijst onderschrijft alle constateringen. Wij onderschrijven ook de 
meningen. Het eerste punt, de eerste bullet dat gebeurt al dus dat is ook te onderschrijven. De tweede 
bullet daar hebben we wat meer moeite mee omdat dit suggereert dat er één oplossing is voor alle 
wijken en alles wat Vitale Wijken en Dorpen uitstraalt is maatwerk. Dat is het, dat is het ding van Vitale 
Wijken en Dorpen eigenlijk. Daarbij zit ook nog eens een keer het punt dat deze manier als je dit 
aanneemt dan ga je als raad gaan wij echt sturen hoe dat je die problematiek aanpakt. Terwijl die 
andere twee moties die zijn meer beschrijvend van een proces wat al gaande is, zeg maar. Nou is het 
niet erg om te sturen, want dat moet gewoon gebeuren zeker als wij als raad daar een andere mening 
over hebben. Maar wethouder Polderman komt heel binnenkort met z’n notitie hoe dat hij wil 
investeren in het voorliggend veld en dan wordt dan net denk ik toch een hele strategie uitgelegd van 
hoe hij dit gaat aanpakken. Dus Roosendaalse Lijst kan de constateringen onderschrijven, de 
meningen onderschrijven, maar wij zouden zeggen probeer deze motie aan te houden totdat 
wethouder Polderman komt met de acties in het voorliggend veld. En dan kunnen we er uitgebreid op 
ingaan maar dan weten we hoe dat de inzet is in die acties in die wijkgerichte aanpak op jeugd. 
Anders hebben wij nu al gezegd van goh er moet één pilot komen en die moet uitgerold worden onder 
de wijken en dorpen. Dus dat is eigenlijk ons voorstel aan, aan de ondertekenaars en aan de 
indieners. Wij zijn voor de motie dat wel, maar probeer hem even aan te houden tot de rest van de 
plannen bekend zijn dan kunnen we er integraal meer een beslissing over nemen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Kijk ik even, ja, fractie Nieuwe Democraten, 
meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het is wel de avond van de heer Goossens van de 
Roosendaalse Lijst. Hij krijgt nu voor de tweede keer een compliment van ons, want we zijn het 
volledig eens met zijn betoog met betrekking tot deze motie. We hopen ook dat de overige indieners 
daar ook goede notie van nemen te meer ook omdat de wethouder zelf ook zegt dat deze motie ook 
wat haar betreft overbodig is, voorzitter. En overbodige moties die, die als je die indient doe je dat voor 
de bühne maar niet om daadwerkelijk iets te veranderen in het beleid, voorzitter. Dus we hopen dat de 
indieners de motie zullen intrekken dan wel aanhouden. Voorzitter, in onze eerste termijn hebben wij 
de wethouder gevraagd wanneer heeft inwonersparticipatie wel succes en wanneer niet, welke criteria 
gelden. En we noemden het voorbeeld van 25 inwoners van een wijkje die een hondenspeelplaats 
willen versus tientallen, honderden inwoners die iets anders willen of juist niet willen. Hoe gaan we 
daarmee om. Ik had toch graag gezien, voorzitter, dat de wethouder daar even inhoudelijk op gaat 
reageren. De heer Van den Beemt van de VVD-fractie voorzitter die heeft onze fractie zojuist 
overtuigd dat de door hem, door zijn fractie ingediende motie dat die inderdaad ingediend moet 
worden en die zal ook onze steun gaan krijgen, voorzitter. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Zie ik het goed dat van de zijde van u raad de 
tweede termijn gebruikt is? Dat is het geval. Dan het woord van de zijde van het college in tweede 
termijn aan wethouder Schenk. 
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Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Laat ik even helder zijn over hoe ik sta in de moties. Ik ben 
van mening dat alles wat in die moties staat bijdraagt aan vitalere wijken en dorpen. Het is alleen ook 
wel heel erg verwarrend, want als je gaat over Vitale Wijken en Dorpen of uitvoering geeft aan het 
programma Vitale Wijken en Dorpen waar ben je dan eigenlijk van, want het gaat over wonen, het 
gaat over werk, het gaat over verkeer, het gaat over veiligheid. En ik noem nu allemaal portefeuilles 
op die mijn collega’s hier aan de rechterzijde allemaal hebben, dus wat dat betreft ik ben 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Vitale Wijken en Dorpen. Maar ik ben niet 
degene die verantwoordelijk is voor Vitale Wijken en Dorpen. Want wie is verantwoordelijk voor Vitale 
Wijken en Dorpen? Dat zijn wij als collegeleden allemaal en dat zijn onze inwoners. En onze inwoners 
willen daar ook een verantwoordelijkheid in nemen. En de verantwoordelijkheid die onze inwoners 
daarin willen nemen die jaag ik aan, dat zijn ook de acties die in dit raadsvoorstel komen. Dus van 
onderaf is dat naar boven gekomen, dat draag ik u aan. Dat zijn niet allemaal acties die spontaan zijn 
ontstaan, dat is in sommige gebieden wat meer trekken en sleuren en bij sommige acties is er wat 
meer professionele ondersteuning bij nodig dan in andere. En dat zorgt er ook voor dat het nu lijkt 
alsof er in de ene wijk meer gebeurt dan in de andere wijk. Alleen de ene wijk is al wat meer, wat 
verder, wat meer acties tot uiting komen maar in de andere wijken wordt er juist veel meer 
professionele input ingebracht om die beweging ook op gang te krijgen. En het is wat dat betreft is er 
aandacht voor alle wijken en dorpen. En dat aanjagen van onderaf daar houd ik me heel erg mee 
bezig en ik richt me heel erg op de bewoners. Ik richt me op onze partners hoe we beter daarin 
kunnen samenwerken. Maar al mijn collega’s hier die houden zich bezig met de wijkgerichte aanpak. 
Ik ben niet verantwoordelijk voor de wijkgerichte aanpak van verkeer dat doet mijn collega de heer 
Lok. Als hij een probleem heeft in de Vlinderwijk dan gaat hij met bewoners, dat nou ja dat is bij jullie 
bekend, dan gaat hij met bewoners aan de slag. Dan gaat hij heel gericht kijken welke oplossing is in 
deze wijk nodig om van deze problematieken af te komen. Dat doet hij keurig, heel wijkgericht. En zo 
doet mijn collega Polderman, doet dat ook als het gaat om jeugdproblematieken. Heel wijkgericht, met 
heel erg veel aandacht voor maatwerk. En dat vinden wij allemaal erg belangrijk, want de gouden 
formule hoe je met jeugd om moet gaan dat is er niet. Dus ik wilde dat toch nog even uitleggen. We 
hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT:  Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een prachtig betoog, maar welk 
probleem of misverstand is het college hier nu mee aan het wegwerken? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
Mevrouw SCHENK: Misverstand wat ik eigenlijk wel een beetje in de moties terug zie komen en ik zou 
zeggen stem ook gewoon over die moties. Breng ze ook gerust in stemming. Ik zal dan ook met het 
college daarop gaan reageren waarbij het ook zo zal blijken dat sommige moties veel meer bij de 
portefeuille van een collega liggen. Op detailhandel, het amendement wat u heeft aangenomen, dat is 
een mooi amendement, kleinere kernen kunnen inderdaad veel meer winkels realiseren. Alleen als 
een commerciële ondernemer zich wil, aandient in een kleine kern dan komt die bij mijn collega de 
heer Verbraak. Het enige wat ik wel doe is initiatieven zoals een Super “de Buurt” in Heerle dat soort 
initiatieven die van onderaf komen die jaag ik heel erg aan. Daar hoeft mijn collega niet op die manier 
daar pak ik gewoon heel erg sterk het stokje op. 
 
De VOORZITTER: U krijgt zo het woord. Ik meld even voor de formaliteit, maar het is evident dat wij 
de raadsvergadering gaan afmaken maar dat het 21.15 uur is dus we zouden nu moeten stoppen, 
maar dat gaan we nu natuurlijk niet doen. De heer Van den Beemt. En dan laat ons binnen vijf 
minuten dit allemaal afgerond hebben, dan kunnen we snel naar de Commissie.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Goed dat u zegt we hadden wat mij betreft ook 
vijf minuten geleden mogen stoppen. Kijk, voorzitter, nergens in de motie van de Roosendaalse Lijst 
en VVD wordt iets op het bordje van één wethouder gelegd. Als we het in deze raad over de 
binnenstad hebben dan is het de heer Lok die ineens de wethouder van alles en omstreken dan is. 
Zolang iemand er maar het labeltje binnenstad aan kan hangen. Ik kan me herinneren dat we geloof ik 
over spoorwegtracés hebben gesproken bij een gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. Ik bedoel 
laten we gewoon onze moties indienen hier en niet onze tijd verspillen met uitleggen dat het college 
ergens samen verantwoordelijk voor is.  
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De VOORZITTER: Even op dit punt ook mevrouw Oudhof, want dan kan centraal worden gereageerd 
op het verhaal. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, over dit punt sowieso ja mevrouw Schenk ik zie u natuurlijk als de 
wethouder van Vitale Wijken en Dorpen en ik vind dat u daar de verantwoordelijkheid hebt om daar 
ook de wijken vitaal zoveel mogelijk vitaal te houden en dat ook zeker te bevorderen. Maar mijn vraag 
was eigenlijk ik had in de eerste termijn een vraag over vrijwilligers, want bij alle projecten worden 
vrijwilligers ingezet en zeker bij de STA-teams bijvoorbeeld die worden uitgerold over de andere 
wijken, maar die worden weer ingezet met vrijwilligers. En wij horen in de wijken waar wij komen dat 
het een heel groot probleem gaat worden, want zoveel vrijwilligers zijn er niet. En mijn vraag was aan 
u en aan het college. Hoe gaat het college dat oplossen?  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
Mevrouw SCHENK: Het is niet zo dat ik verzonnen heb dat we met de STA-teams aan de slag moeten 
gaan. Er zijn heel veel vrijwilligers die hebben gezegd wij willen professionele ondersteuning omdat wij 
daar mee aan de slag willen. U gaf net aan hoe gaat u die vrijwilligers inzetten? Ik ga niemand onder 
druk zetten dit is puur vanuit de vrijwilligers gekomen dat ze hiermee aan de slag willen gaan.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Wij gaan nu over tot stemmen. Ik vraag nog even aan de 
heer Schijvenaars die in zijn termijn zei van pak besluitpunt 3 separaat in stemming. Maar kan ik het 
zo verstaan, meneer Schijvenaars, dat u als wij besluit 1 tot en met 4 gewoon nemen en ik daarbij 
vermeld dat de fractie van de Nieuwe Democraten geacht worden tegen sub 3 te hebben gestemd. 
Dan zijn we er ook uit. Ja? We gaan het zo doen? We gaan het zo doen. Maar we gaan eerst, ja dan 
gaan wij stemmen. We hebben 3 moties, maar die komen na het moedervoorstel. Dan eerst het 
voorstel zelf zoals het voorligt. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het 
geval. Dan vraag ik u wie voor het voorstel is met sub 3 geacht een tegenstem te hebben, te zijn 
uitgebracht door de fractie van de Nieuwe Democraten. Wie is voor dit raadsvoorstel. Daarvoor heeft u 
bij unanimiteit gestemd. Dat voorstel is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan hebben we de drie moties. Motie nummer 1 “Onderzoek wijkaanpak  gericht 
op jeugd”. Stemverklaring vooraf? Eén uwer? De heer Goossens?  
 
De heer GOOSSENS: Dank u, voorzitter. De Roosendaalse Lijst zal de motie niet steunen. Wij zijn 
voor een wijkaanpak gericht op jeugd maar we denken echt dat maatwerk een credo is en daarom 
zullen we dit niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Akkoord. Anderen nog van u raad? Dat is niet het geval. Wie is voor motie nummer 
1? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de Roosendaalse Lijst 
en GroenLinks. En voor het overige voor, dus daarmee is de motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 “Detailhandel dorpen”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
op dit stuk? Niemand? Wie is voor motie nummer 2?  Daarvoor heeft u gestemd bij unanimiteit. De 
motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 3 “Structurele aanpak armoede en eenzaamheid”. Stemverklaring 
vooraf? Niemand? Wie is voor motie nummer 3? Daarvoor heeft u ook bij unanimiteit gestemd. Motie 
3 is aanvaard.  
 
7. C-categorie 
Er zijn geen C-stukken ter behandeling. 

 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Dames en heren, dan niks meer aan de orde zijnde behalve de sluiting wens ik 
voor de carnavalisten onder u ongelooflijk mooie, veilige en plezierige dagen. En degenen die 
anderszins van een break houden met vakantie of anderszins ook daar erg veel plezier en tot spoedig 
ziens. Vergadering is gesloten en zodat we kunnen plaatsmaken voor de Commissievergadering.  
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De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.20 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
18 februari 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
 


