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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2015 

 

VERGADERING WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 16.00 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
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2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. a. Raadsvoorstel 43 Programmabegroting 2016  
 b. Raadsvoorstel 44 Invulling van het fonds “Nog te bestemmen” bij de Begroting 2016 
  
4. Sluiting  

 

Aanwezig: 

Voorzitter (plaatsvervangend): dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester 

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, H.J. Polderman en C.A. 

Lok, wethouders 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), C.F.G.R. 
Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP)  

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems 

(Nieuwe Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D.  

Hoendervangers (Roosendaalse Lijst) C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. 

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

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

Verhoeven (VLP), M.F.C. Vermeulen (D66), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD) en M.S. Yap (PvdA) 

 

Afwezig: - 

 
1. Opening  

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heet u allemaal van harte welkom, de raadsvergadering is 

geopend. Ik heb een aantal mededelingen bij de opening. Ten eerste een vreugdevolle mededeling ons 

raadslid de heer Sjef van Dorst is vandaag 60 jaar geworden. Hij zit daar en hij trakteert ons straks op een 

petitfour, van harte gefeliciteerd. Ja, dat krijg je thuis niet. Dan zijn er nog een paar afmeldingen, ook 

sommige leden die wat later komen vanmiddag/vanavond, ik, ik, ik vat het zo maar even samen maar dat 

gaat om de leden van u raad de heer Van Broekhoven, de heer Van Heumen, de heer Van der Aa en de 

heer Van Gestel, dat in de openingssfeer.  

 

a. Voorstel 47: Voorstel toelating nieuw benoemd lid 

De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agenda 1.a en dat handelt over het voorstel toelating een 

nieuw te benoemen lid van u, u raad de heer Hoendervangers van de fractie van de Roosendaalse 

Lijst ter tijdelijke vervanging van de heer Fronczek. Zoals u weet is er een comité, een Commissie die 

bevindingen uitbrengt een Commissie die de geloofsbrieven van de heer Hoendervangers beoordeelt, 

dat is vanmiddag gebeurd door de heren Aygün, Van Poppel en Janssen. En de heer Aygün zal als 

voorzitter van die Commissie de bevindingen met u raad delen. Meneer Aygün. 
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De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zoals u aangeeft de Commissie geloofsbrieven 

bestaande uit de heren Van Poppel, de heer Janssen en ondergetekende heeft de geloofsbrieven en 

verder bij de Kieswet gevorderde stukken ingezonden door de heer Hoendervangers onderzocht en in 

orde gevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Kieswet gemeente, de Kieswet gestelde 

eisen voldoet. De Commissie adviseert daarom tot zijn toetreding als lid van de gemeente van 

Roosendaal en wenst hem veel succes.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Aygün. Ik kijk even naar u raad of er nog vragen zijn in de 

richting van de Commissie. Dat is niet het geval. Dan zeer veel dank voor het feit u gedrieën dat u dat 

heeft willen doen. En in u meneer Aygün daarmee decharge verleent voor het verrichte werk. Dan is 

het voorstel althans om toe te laten als lid van de raad de heer Hoendervangers. Ik heb hem al zien 

zitten achterin en ik zou de heer Hoendervangers willen vragen om naar voren te komen. En mag ik 

vragen voor wie daartoe in de gelegenheid is om te gaan staan bij het afleggen van de ambtseed.  

 

De VOORZITTER hervat de vergadering na de beëdiging. 

 

De VOORZITTER: Oké. Wij hervatten, wij hervatten de vergadering. De heer Hoendervangers zit op 

z’n plekkie. Veel succes in het, in het werk.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik was nog in de opening vergeten te zeggen voor zover dat 
geen open deur is hoor, dat het college u gistermiddag nog een update heeft gegeven over de 
ontwikkelingen rondom het vluchtelingen vraagstuk voor zover dat de gemeente Roosendaal betreft. 
En door u desgewenst te gebruiken in het, in het debat in een in te dienen motie daaromtrent maar dat 
is aan uw eigen oordeel. Maar ik meld het maar even voor de zekerheid dat daar nu ook daarvoor de 
gelegenheid geboden wordt. Wij hebben dus twee, twee raadsvoorstellen dat handelt over de 
Begroting 2016 en een raadsvoorstel betreffende invulling van het fonds “Nog te bestemmen” bij die 
Begroting 2016. We zullen aan het eind van deze vergadering over beide moedervoorstellen ook 
apart, apart stemmen. We behandelen het wel gecombineerd in uw termijnen en de termijnen van het 
college. Maar als het op stemmen aankomt doen we dat even apart en dan splitsen we ook even de 
amendementen, de moties uit voor zover aan de orde die specifiek zien op het fonds “Nog te 
bestemmen” zodat we die amendementen en moties ook bij dat onderdeel apart in stemming zullen 
brengen. Maar de griffier en ik zullen dat uiteraard nauwgezet voor u bewaken en u daarop wijzen.  
Wij hebben vorige week woensdag al een raadsvergadering gehad waarin u een eerste aanleg, eerste 
termijn de beschouwingen heeft gegeven op het voorliggende stuk nu is het, het tweede deel. En dat 
tweede deel begint met een mogelijkheid uwerzijds in een sprekersvolgorde die is gedeeld met u, ik 
zal daar ook de hand aan houden om de, de amendementen, de moties zo u ze heeft te kunnen 
indienen. Vervolgens zal er een dinerpauze zijn waarin het college zich zal beraden over het in te 
nemen standpunt daarover. En daarna is het aan u in de tweede termijn ook vijf minuten om even te 
kijken of dingen kunnen worden samengevoegd, ingetrokken, aangehouden, aangescherpt of 
anderszins en vervolgens werken we dan toe aan besluitvorming. Zo ziet de avond er uit. Ik neem aan 
dat we het ook zo met uw instemming gaan doen.  
 
3. a. Raadsvoorstel 43 Programmabegroting 2016  
 b. Raadsvoorstel 44 Invulling van het fonds “Nog te bestemmen” bij de Begroting 2016 
De VOORZITTER: Dan begin ik in eerste termijn van de zijde van u raad met de fractie van de SP, 
mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. De SP mag de spits afbijten en als eerste spreker zal ik 
proberen het goede voorbeeld te geven, dat wil zeggen het kort en krachtig te houden. Bij de 
algemene beschouwingen is de SP-fractie al nader ingegaan op de verschillende onderdelen van de 
Begroting 2016 en heeft aangegeven wat voor de SP het komende jaar belangrijk is. En mocht 
iemand dat nog eens na willen lezen of horen dan staat hem vrij om de site van de gemeente 
Roosendaal na te slaan of op de SP Roosendaal-site te kijken. Ik zal dus niet in herhaling vallen, maar 
mezelf vooral beperken vandaag tot het inbrengen van de motie. De SP-fractie komt vandaag met één 
motie, namelijk de motie “Investeren in het voorliggend veld”. Deze motie behoeft wel enkele 
toelichting vooraf. Het college is bezig met de Veranderagenda Sociaal Domein samen te stellen. 
Daarin wordt ervan uitgegaan dat het voorliggende veld, personen en instanties uit de samenleving 
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die direct zien wanneer mensen tegen problemen aanlopen versterkt moet worden. Dat voorliggend 
veld zijn mensen in hun eigen omgeving buurtbewoners, familie, maar ook professionals zoals 
maatschappelijk werk, welzijnswerkers, wijkteams, jongerenwerkers, GGZ, etcetera. Problemen waar 
we het dan over hebben bevinden zich op het gebied van eenzaamheid, armoede, zorg, maar ook 
andere problemen zoals schulden, burenruzie, veiligheid, onderhouden van de fysieke omgeving, 
etcetera. Door vroegtijdige signalering en hulp en ondersteuning te bieden met de aanpak van deze 
problemen, soms maar een steuntje in de rug of een helpende hand, zijn mensen daarna vaak beter 
in staat om op eigen kracht verder te gaan, zodat vaak dure hulp en zorg voorkomen kan worden. 
Problemen aan de voorkant signaleren en oplossen levert namelijk besparingen op aan het eind van 
de rit. De SP en gelukkig ook andere partijen zouden daarom ook graag zien dat er geïnvesteerd 
wordt in het voorliggende veld en dat het college gaat werken aan een pakket met inhoudelijke 
maatregelen. Ik lees nu de motie voor. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ik zal me beperken tot het dictum en iedereen is zo vrij om de overwegingen zelf 
te lezen. De motie heet “Investeren in het voorliggend veld”. Besluit: Het college van B  en W op te 
dragen: 
• Om voor 1 februari 2016 met concrete maatregelen, pakketten aan maatregelen te komen 
 om te investeren in het voorliggend veld. 
• Om deze pakketten mee te nemen in de Veranderagenda Sociaal Domein. 
• Om het benodigde geld voor deze extra investeringen beschikbaar te stellen vanuit de 
 Risicoreserve Sociaal Domein. 
En wordt mede ingebracht door de SP, Roosendaalse Lijst, VLP en CDA. 
 
De VOORZITTER: De motie krijgt mee nummer 1 en heet “Investeren in het voorliggend veld”. 
Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, dan ga ik nog even verder. 
 
De VOORZITTER: Ja, meneer Yap heeft op dit punt even een vraag aan u. Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, interrupties zijn toegestaan geloof ik. 
 
De VOORZITTER: Ja, in beperkte mate. Ja, ja, ja, ja, ja.  
 
De heer YAP: Voorzitter, de motie begrijpen we. We kunnen ook al constateren dat die een 
meerderheid op dit moment heeft, dus debat is dan in die zin wel altijd lastig. Maar morgen spreekt de 
Commissie verder over een raadsmededeling die het college heeft toegezonden over de 
Veranderagenda. Het college heeft daar nog geen aanleiding gezien om van die raadsmededeling 
een raadsvoorstel te maken met budget. Vanwaar dat u daar dus nu al mee komt. Omdat uit die, uit 
die raadsmededeling ook blijkt dat veel zaken nu nog worden geëvalueerd. Ik neem als voorbeeld de 
Wijkteams hoe we daar verder mee moeten gaan om het voorliggend veld te versterken. Dus vanwaar 
dan nu al deze reservering? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, meneer Yap die heeft daar natuurlijk wel een punt, want morgen gaan we er 
zeker verder over in de Commissie. Maar het is nu belangrijk dat wij als raad al geven, alle, alle 
aandacht er wel aan geven dat wij nu al zeggen van het is belangrijk om daar, om daar te investeren 
omdat er heel veel goede zaken zijn. Bijvoorbeeld de Wijkteams er zijn nu vijf of vier Wijkteams in 
Roosendaal, nou die doen heel goed werk. Dus ik denk dat er zo snel mogelijk doorontwikkeld moet 
worden en dan moet er ook extra in geïnvesteerd worden. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel voor het antwoord. Maar u weet toch niet in welke vorm die 
Wijkteams doorgaan. Volgens mij heeft het college aangegeven dat dat nou ter discussie staat hoe we 
dat verder gaan vormgeven in het kader van het Sociaal Domein daar zijn ook diverse 
portefeuillehouders mee bezig. En de raadsmededeling over die Veranderagenda die nogmaals dus 
morgen op de agenda staat en vervolgens in de raad nog moet worden, eventueel moet worden 
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behandeld daar past deze discussie toch thuis over deze motie. Dus ik, ja ik zie niet in waarom we 
daar nu een uitspraak moeten doen bij de Begroting.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij hebben dat natuurlijk wel overwogen maar wij hebben toch 
gevonden omdat het over het Risicoreserve gaat dat het zeker bij de Begroting 2016 hoort. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Wat verandert deze motie aan het vigerende beleid dat is één. 
En vraag twee is heeft u enig idee hoeveel geld u nodig denkt te hebben. 
 
Mevrouw OUDHOF: Vraag één is, het is sterker. Door deze motie wordt het, wordt het, krijgt het beleid 
een steuntje in de rug en zeggen wij als raad dat er extra investeringen nodig zijn en toch binnen een 
bepaalde termijn dat daar ook meer duidelijkheid over is, 1 februari staat er voor, dat staat ook in de 
motie. Dus wat dat betreft ja wordt het sterker. Uw tweede vraag was…. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Om hoeveel geld u vraagt. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dat wordt dan ingevuld en dat staat ook in de motie om deze pakketten mee 
te nemen in de Veranderagenda en om deze pakketten in te gaan vullen en dan, dan worden daar 
bedragen bij gezet en daar worden dan voor 1 februari krijgen we daar meer duidelijkheid over.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar, maar, voorzitter, de SP vraagt dus nu om een plan wat er dus 
blijkbaar niet is. De SP is dus ontevreden over de sociale Veranderagenda. Maar de SP heeft 
vervolgens geen enkel idee hoeveel geld ze nodig hebben, ze kunnen ook niet zeggen wat er dan nu 
fout gaat aan het vigerende beleid. Is het nou gewoon een motie voor de bühne of, of waar gaat het 
eigenlijk nog over.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik legde net aan meneer Schijvenaars al uit dat het juist sterker is. 
Het is ter ondersteuning van het beleid wat er en het geeft ook richting aan dat wij als raad die 
Veranderagenda Sociaal Domein heel belangrijk vinden. 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie dat het geld waarvan we dus niet weten 
hoeveel het is komt uit de Risicoreserve Sociaal Domein dat is 10 miljoen euro. En dat is apart gezet 
voor als er tegenvallers zouden zijn, meende ik. Dus de SP gaat nu geld halen uit een pot die we 
opgesteld hebben voor als we tegenvallers hebben. Bent u niet bang dat als we straks het geld nodig 
hebben dat het er dan niet meer is, omdat u het al andere dingen, aan investeringen heeft uitgegeven. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, in de raadsmededeling staat ook van, de raadsmededeling van 
de Veranderagenda Sociaal Domein dat eventueel gebruik gemaakt gaat worden van de 
Risicoreserve Sociaal Domein. Dus dat daar zeker rekening mee gehouden worden dat daar juist 
investeringen nodig zijn om juist op later om daar die zorg juist betaalbaar te houden en ook de 
ondersteuning van die mensen. Dus ik denk dat het een hele goede ontwikkeling zou zijn. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoef niet van de SP te horen wat er in de 
raadsmededeling staat, want dat is geschreven door een wethouder. U komt met een motie, u kiest 
ervoor om reservegeld wat we voor tegenslagen nodig hebben om dat te gaan gebruiken voor 
investeringen. Maar goed, dat is prima want als de VVD dan ergens in wil investeren dan weten we 
dat deze pot beschikbaar is. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Meneer Yap nog een keer voor mevrouw Oudhof? 
 
De heer YAP: Voorzitter, graag. 
 
De VOORZITTER: Eentje dan…. 
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De heer YAP: Zeker. 
 
De VOORZITTER: Want u bent eigenlijk al aan de beurt geweest. Ja. 
 
De heer YAP: Eens. 
 
De VOORZITTER: Ja. Nee interrupties zijn heel kort, dit wordt een volledige termijn. 
 
De heer YAP: Nee, voorzitter, begrijp ik. We moeten goed nadenken of we een motie wel of niet 
kunnen steunen. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar daar heeft u tijd voor tot aan de stemming. 
 
De heer YAP: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de SP geeft aan op vragen van mijn collega’s Van den Beemt en 
Schijvenaars dat deze motie is om te versterken. Maar ik heb nog snel even de raadsmededeling 
opgezocht waarin gewoon staat er zijn nog, ik meen, een tiental pakketten. Dat is, dat maakt 
onderdeel uit van die Veranderagenda. Wat, wat voegt deze motie dan toe, want wilt u dan nog meer 
pakketten aan de Veranderagenda toevoegen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de pakketten concreet ingevuld 
gaan worden en dat gekeken wordt welke acties daarbij nodig zijn. Maar meneer Yap is al weg dus ik 
denk dat het antwoord toch niet zo belangrijk was. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Het blijkt straks allemaal wel bij de stemming, dan blijkt de waardering voor 
hetgeen voorligt. Wij gaan naar de fractie van de VLP, dat is de heer Brouwers, ga uw gang. 
 
De VOORZITTER: Even, even, de motie was al ingediend en ik heb dat keurig gemeld, nummer 1 
dus, ook meneer Schijvenaars moet echt opletten. Het woord is aan de heer Brouwers van de fractie 
van de VLP. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het kader van de maatschappelijke 
activiteiten kiest de VLP voor een ondersteuning voor de zes amateurwielerwedstrijden, -
evenementen. Een ondersteuning voor de breedtesport kiezen voor zes evenementen, de Volksronde, 
de Kermisronde, de Nationale Jeugdronde, de ronde van Nispen, de Hel van de Pin en de ronde van 
Heerle, die in de gemeente van belang zijn voor organisatoren, vrijwilligers, deelnemers en 
toeschouwers. Naast de financiële ondersteuning van 15.000 euro structureel is de vorming van een 
Platform van groot belang. Zaken zoals hekken, EHBO, schoonvegen, podium, verkeersregelaars, 
jurywagen, verzekeringen kunnen gezamenlijk gecoördineerd worden. De VLP is voorstander een 
Platform te creëren waarin wat ons betreft zijn vertegenwoordigd de organisatoren en een 
afvaardiging van de Afdeling Sport van de gemeente en een afvaardiging van de raad. Gaarne zou ik 
mijn amendement willen indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Amendement, amendement financiële injectie Platform Amateurwielersport. De 
gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 november 2015 gehoord hebbende de 
beraadslaging over de Programmabegroting 2016, beslispunt 1 aan te vullen: Ten behoeve van de 
Amateurwielersport in de gemeente Roosendaal een structureel budget van 15.000 euro beschikbaar 
te stellen voor uitvoering wieleractiviteiten en hiervoor een wielerplatform op te richten, en dit budget 
ten laste te brengen van de post onvoorzien. Dit amendement wordt mede ingediend door de Partij 
Verhoeven, de VVD,  de Roosendaalse Lijst en GroenLinks. 
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De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Financiële injectie Platform 
Amateurwielersport”.  Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel. Met de actualisatie reserves en voorzieningen zien we een aantal 
reserves waar de komende jaren geen claim meer op rust. En wat de VLP betreft deze vervallen 
kunnen worden en opgeheven kunnen worden. De VLP is van mening dat deze reserves op een 
andere wijze ingevuld kunnen worden. De VLP wil dan ook de Bestemmingsreserves Courage, Pilot 
bestrijding overlast coffeeshops en Stimuleringsbijdragen laten vrijvallen. De restantmiddelen van 
323.000 euro zouden we graag willen benutten voor de Bestemmingsreserve Mobiliteit. Graag zou ik 
dan nu mijn tweede amendement willen indienen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 november 2015, 
gehoord hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2016. Beslispunt 1 aan te vullen 
met: De Bestemmingsreserve Courage, de Bestemmingsreserve Pilot bestrijding overlast 
coffeeshops, de Bestemmingsreserve Stimuleringsbijdragen op te heffen en deze middelen ad 
323.310 euro te storten in de Bestemmingsreserve Mobiliteit. Dit amendement wordt mede 
ondersteund door de Roosendaalse Lijst en D66. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet “Herziening Reserves”. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, al enkele maanden maken ondernemers en bewoners van Kalsdonk 
zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid Leemstraat die gaat ontstaan als gevolg van het open 
gaan van de verbindingsweg tussen Majoppeveld en Borchwerf. Met de ontwikkeling van het 
Philipsterrein wordt de Leemstraat nog belangrijker, dus nog gevaarlijker. De Leemstraat op één 
plaatsen in de Mobiliteitsagenda kan, maar duldt geen uitstel. Bij totale opening van de 
verbindingsweg zal de onveiligheid sterk worden verhoogd en de kans op dodelijke slachtoffers 
toenemen. Voorzitter, wat ons betreft snelheid dient geboden te worden dus nood breekt wetten en 
geld. Voorzitter, wij nemen een impuls op van 1 miljoen voor aanleg van een fietspad en een rotonde 
welke als kapitaallast van 77.500 euro in het eerste jaar wordt opgenomen. Deze kapitaallasten 
kunnen uiteindelijk nog lager uitvallen door een eventuele bijdrage van de Provincie, Rijkswaterstaat 
of van de gemeente Rucphen. Dan wil ik nu graag mijn laatste amendement indienen. Amendement 
Investeringsimpuls verkeersveiligheid Leemstraat. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering 
bijeen op 4 november 2015 gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2016, 
beslispunt 1 aan te vullen met: In de Begroting 2016 een investeringsruimte verkeersveiligheid 
Leemstraat op te nemen van 1 miljoen. De benodigde geraamde kapitaallasten van dit krediet 77.500 
euro ten laste te brengen van de post onvoorzien. Dit amendement wordt mede ingediend door de 
VVD, de Roosendaalse Lijst, de SP en D66. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Investeringsimpuls 
verkeersveiligheid Leemstraat”. Dank u wel, meneer Brouwers. Vervolgens ga ik naar de fractie van 
de VVD, de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Meer geld naar sport en cultuur, meer geld naar 
achterstallig onderhoud, minder geld opeisen van de bewoners en de bedrijven, dat is wat wij de 
Roosendaalse VVD terugzien in deze Begroting. Dat is waar wij voor hebben gekozen in het 
bestuursakkoord, onze campagne, ons verkiezingsprogramma. En hier in de Begroting begint het 
allemaal netjes vorm te krijgen. Naast de Begroting zelf wordt een aantal moties of amendementen 
door ons mede ingediend en ook daarin zijn onze opvattingen terug te zien. Aandacht voor kleine 
bedrijven, aandacht voor cultuur, aandacht voor veiligheid, allemaal die zaken die onze gemeente 
aantrekkelijker maken waardoor er meer bewoners en meer bedrijven zullen besluiten om hierheen te 
komen of hier te blijven. Twee zaken waar het vanavond over al ging of nog zal gaan en dat wil ik 
even kort toelichten. Ten eerste het amendement zojuist ingediend door de VLP met, over het 
wielerplatform. Wij dienen dat mee in en wat ons betreft kijken we drie jaar naar de resultaten en is het 
dan een groot succes dan moeten we daarna natuurlijk wel besluiten om te kijken of het ook voor 
andere sporten een plus zou kunnen zijn. Veel mensen vragen waarom alleen de wielersport. Nou, 
dat heeft te maken met de plaats waar het zich afspeelt, maar die vraag blijft. Je moet niet zomaar iets 
uit het niets op gaan bouwen en kijken waar het schip strand. Dus als het echt heel erg succesvol is 
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dan moeten we daarna kunnen uitbreiden. Het tweede waar ik even aandacht aan moet schenken is 
een motie die nog gaat komen voor voorschoolse educatie. Daar is sinds gisteravond een kleine 
toelichting bij nodig. Alle onderzoeken die gedaan zijn naar voorschoolse educatie lijken te zeggen dat 
het geen zin heeft. Maar de VVD Staatssecretaris meent dat het wel zinvol kan zijn. En hij wordt 
daarin gesteund hebben we begrepen uit een brief uit het college, door onze wethouder. Wat ons 
betreft moeten we daarom ook hier bijvoorbeeld drie jaar kijken hoe het gaat. En na drie jaar dan zijn 
de gegevens beschikbaar van kinderen die wel en van kinderen die niet deelgenomen hebben aan 
voorschoolse educatie. En blijkt het dan niet tot een verschil te leiden dan moet je durven zeggen dat 
je ermee wilt gaan stoppen. Zojuist ook door de VLP ingediend amendement 2 de herziening van de 
Reserves, dat steunen wij natuurlijk. De enige reden dat de VVD er niet onder staat is omdat ik daar 
ergens een fout heb gemaakt, volgens mij heb ik nee gezegd toen ik ja bedoelde. Dat soort dingen 
gebeurt in die wandelgangen wel eens. Dat is gewoon stom en het jammer dat ik er niet onder sta. De 
verkeersveiligheid van de Leemstraat, ja de VVD heeft altijd gezegd de stoeptegel recht en veiligheid 
omhoog en lasten omlaag, dus vandaar dat wij daar onder staan. Tenslotte, nogmaals college ga nou 
opnieuw kijken hoe we onze uitgaven kunnen gaan beperken, verder kunnen gaan beperken. Kom bij 
de Kadernota alstublieft met een plan om de komende jaren verder te gaan met het beperken van 
uitgaven, zodat er daarna middelen overblijven om te investeren in de vooruitgang van veiligheid en 
economie in onze gemeente en in de beperking van de lasten dan ben je financieel duurzaam bezig, 
dan doe je iets voor de toekomstige generaties. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan ga ik naar de fractie van D66, de heer 
Raggers.  
 
De heer RAGGERS: Er ligt een solide Begroting voor van een solide gemeente. Het is het afgelopen 
halfjaar ook goed gegaan in en met Roosendaal. Wat was er anderhalf jaar geleden ook alweer. O ja 
gemeenteraadsverkiezingen en D66 kwam terug in de raad. Hoe dan ook D66 is trots op Roosendaal. 
Maar nu vooruit en zoals ik twee weken geleden al zei, wij willen doorpakken naar een levendige 
gemeente waar iedereen kan en wil verblijven en wonen. En toen ik vanmiddag mijn straat in reed 
voelde ik een geluksmomentje. Een paar uur voor deze Begrotingsvergadering had ik er zin in, mijn 
straat toonde betoverende herfstkleuren maar het lijkt financieel lente in onze gemeente. En 
bovendien de afgelopen dagen stonden bol van de prettige samenwerking met alle andere partijen, 
raadsleden en ambtenaren om van Roosendaal een nog betere gemeente te maken. En die 
samenwerking is erg prettig, is me goed bevallen en is in het belang van onze gemeente. Er liggen 
diverse mooie moties en amendementen voor om de goede Begroting nog te verbeteren. En we staan 
ook onder diverse andere amendementen van andere partijen. En gelukkig is er aandacht voor hen 
die het minder hebben in onze gemeente en kunnen we het ons daarnaast veroorloven om ons druk 
te maken over op het oog triviale zaken als ledverlichting bij sportvelden, die echter toch wel weer een 
mooi duurzaam tintje hebben en waar wij dan ook uiteindelijk gewoon onder zullen staan. En als lid 
van een relatief kleine partij in Roosendaal prijs ik me gelukkig met de samenwerking met de PvdA en 
GroenLinks die net na de vorige Begrotingsbehandeling is ontstaan. En ik prijs me gelukkig met de 
positieve en coöperatieve houding van alle andere partijen en diverse raadsleden in het bijzonder. En 
dat is samenwerking binnen en buiten de raad en Commissies. En dat heeft ook geleid tot een mooie 
soepele inburgering van Harm Emmen als nieuw D66-raadslid en dat dames, mijne heren levert 
synergie en een verhoging van kwaliteit en zeker op een groot dossier als deze Begroting en daarvan 
profiteert onze hele gemeente. Vanuit D66 wil ik dan ook een gemeend compliment aan alle 
ambtenaren, alle raadsleden en het hele college geven. Vanuit de samenwerking D66, PvdA en 
GroenLinks komen ook diverse amendementen en een motie waar ik namens D66 trots op ben. De 
PvdA en GroenLinks zullen straks diverse ook indienen. Eentje ervan wil ik alvast noemen, dat gaat 
over de, de vrije ruimte waar ik over heb gesproken ook in onze vorige Begrotingsbehandeling twee 
weken geleden. D66 gelooft niet, allereerst niet in het verhogen van parkeertarieven tot meer 
bezoekers, dat het tot meer bezoekers zal leiden in het centrum van Roosendaal. En vindt bovendien 
dat daarvan ook de andere kernen niet profiteren en dat het ook niet duurzaam is. En vervolgens 
zoals het nu voorligt gaat veruit het grootste gedeelte van deze 800.000 euro vrije ruimte naar het 
opknappen, achterstallig onderhoud van grijs en groen. En hoewel D66 die noodzaak steunt betreft 
het wel veelal achterstallig onderhoud wat volgens D66 Roosendaal gewoon in de reguliere Begroting 
moet zijn opgenomen. En zo kan volgens D66 deze 800.000 euro extra ruimte ook echt als een 
extraatje worden ingezet voor onze inwoners. En dat brengt mij op de transitie van De Suite. In dit 
roerige dossier met veel onzekerheden de afgelopen jaren voor de muziekondernemers van De Suite 
willen D66, PvdA en GroenLinks wat rust brengen. De Suite is een ideaal gebouw voor 
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muziekonderwijs, het is er letterlijk voor gebouwd. En op dit moment is de wethouder nog aan het 
werk aan de door onze drie partijen gevraagde Cultuurvisie voor onze hele gemeente. En zijn eigen 
recente mededeling Muziekhuis, Muziekhuis geeft ook geen directe zekerheid, noch direct alternatief 
voor het gebruik van De Suite maar kijkt ook voor uit en lijkt vooral te hopen op meer 
huuropbrengsten. Door eventuele verschillen in de huuropbrengsten veilig te stellen in de Begroting 
creëren wij enkele jaren verdiende rust voor onze muziekondernemers. We willen ze graag tot en met 
2019 laten zitten met een huur die ze kunnen bedruipen. Geef ze tijd om rustig aan hun toekomst te 
werken die mogelijk buiten De Suite ligt. En daarvoor wil ik graag een amendement indienen namens 
onze drie partijen D66, PvdA en GroenLinks, mede ingediend door de Roosendaalse VVD, de SP en 
de VLP. Dictum: Besluit, beslispunt 1 de concept-Programmabegroting 2016 inclusief 
meerjarenramingen 2016-2019 en het investeringsplan 2016-2019 vast te stellen, aan te vullen met: 
Met dien verstande dat: Aan programma 2 (Leren en ontwikkelen) vanuit de Algemene Reserve 
maximaal 150.000 euro wordt toegevoegd ten behoeve van een transitie tot en met 2019 voor huidige 
en/of nieuwe muziekondernemers en –verenigingen in De Suite. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “Transitie muziekonderwijs De 
Suite”. De heer Schijvenaars heeft een vraag aan de heer Raggers. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Heeft D66 ook plannen om andere ZZP’ers in 
Roosendaal extra te gaan ondersteunen? 
 
De heer RAGGERS: D66 is bereid overal over mee te denken, maar in dit geval richten wij ons puur 
op De Suite en de muziekondernemers aldaar, vanwege het roerige dossier de afgelopen jaren, de 
vele onzekerheden voor deze muziekondernemers vinden wij dat ze een paar jaar een soepelere, 
rustigere transitie mogen krijgen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Dat snappen wij, maar er zijn heel veel andere ZZP’ers in 
Roosendaal die zitten in vergelijkbare omstandigheden, alleen die spelen geen muziek, maar die zijn 
bezig met hun handen om te metselen of timmeren, of met elektronica of wat dan ook, die verkeren in 
dezelfde omstandigheden. Vindt u dat dan rechtvaardig om wel een specifieke groep te gaan steunen, 
terwijl een hele andere groep mensen met een vergelijkbaar probleem niet worden gesteund. 
 
De heer RAGGERS: Ik vind het niet zozeer een rechtvaardigheidsdiscussie. Ik vind het gewoon op dit 
punt een goed moment om in het dossier wat rust in te brengen en duidelijkheid te bieden. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Terugblikkend op de algemene beschouwingen over de 
Roosendaalse Begroting kan de PvdA constateren dat er in grote lijnen overeenstemming is in de 
gemeenteraad over de financiële uitgangspunten en het beleid voor 2016. Waar de inzet de afgelopen 
jaren is geweest op investeren, hervormen en vooral bezuinigen is de koers voor de komende jaren 
gericht op ruimte voor extra investeringen en reserves opbouwen om mogelijke risico’s met name in 
het Sociaal Domein op te vangen. De PvdA uitte wel haar zorgen over Roosendaal een stad, een 
gemeente van twee snelheden. Het college van B en W deelde deze zorgen bij monde van wethouder 
Polderman. De PvdA wordt hierin bevestigd ook door de vitaliteitskaarten die zijn opgesteld over onze 
wijken en dorpen. In die kaarten staat opgenomen welke voorzieningen er in een wijk of dorp zijn, hoe 
veilig is het er, hoe gezond zijn de mensen, hoe is het er om te wonen en doen alle inwoners mee. De 
vitaliteitskaart laat dat per wijk, per dorp en één oogopslag zien. En hierin zijn zeer interessante 
gegevens te halen over onze wijken en dorpen en er wordt inzicht gegeven in de voorzieningen dus, 
over de leefomgeving, de veiligheid, het meedoen en de gezondheid. Ik meen en de PvdA meent dat 
wij hierover met onze inwoners, onze maatschappelijke partners in gesprek gaan, beleid op 
afstemmen en de juiste keuzes in maken. Het raakt ook de portefeuilles, denk ik, van alle collegeleden 
en als PvdA zijn we zeer benieuwd hoe dit traject verder wordt vormgegeven en welke rol het college 
hierin ziet ook voor de gemeenteraad. Met de Agenda van Roosendaal uit de vorige bestuursperiode 
hebben we de handen uit de mouwen gestoken om Roosendaal evenwichtig verder te brengen in 
deze 21

e
 eeuw, de VVD gaf het tijdens de algemene beschouwingen ook goed aan. Pak nu met beide 

handen de nog verdere verbetering aan van de financiële huishouding en de wijze hoe we als 
gemeente omgaan met het opbouwen van onze financiële reserves. Potten we alles op tot 2018 of 
gaan we daar anders mee om. Het lijkt ons van belang dat hier goede afspraken worden gemaakt 
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tussen gemeenteraad en college als opmaat naar het ijkpunt van een volgende belangrijke keuze de 
Kadernota 2017. Voorzitter, dan het sausje wat wij als PvdA willen toevoegen aan deze Begroting, 
een aantal wijzigingsvoorstellen, een aantal opdrachten die wij nu bij de behandeling en vaststelling 
van de Begroting 2016 willen meegeven. Uiteraard blijft het gehele jaar inzetten voor een stad van de 
menselijk maat, de economie, de werkgelegenheid, een arbeidsmarktoffensief en een schoon, heel en 
veilig Roosendaal. Maar vandaag pakken we daar als focus een aantal items uit die voor de PvdA van 
belang zijn. Allereerst een amendement inzake bibliotheekwerk. We hebben daar in de algemene 
beschouwing onze opmerkingen al over gemaakt dat wij menen dat de taakstelling voor 2016 en dan 
beperken we ons echt tot 2016, niet realistisch is. Dit wordt eigenlijk ook bevestigd door informatie die 
we deze week van de bibliotheek hebben ontvangen als gemeenteraad en ook informatie die we 
vanuit de wethouder hebben ontvangen. Vandaar ook een amendement om voor 2016 die taakstelling 
te verminderen met 125.000 euro voor 2016 dus en dat dienen we graag ook in met de drie 
samenwerkende partijen D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. 
 
De VOORZITTER: Ja, wilt u de interruptie nu plaatsen of nadat het amendement is ingediend?  
 
De heer DE REGT: Ik wacht wel even. 
 
De VOORZITTER: Ja. Dien dan nu het amendement in en dan vervolgens de heer De Regt. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik dien, ja ik wil hem wel letterlijk voorlezen hoor. 
 
De VOORZITTER: Nou nee, maar misschien het dictum alleen. 
 
De heer YAP: Ja. 
 
De VOORZITTER: Of dat heeft u, ja u heeft het ook wel gewoon gezegd. 
 
De heer YAP: Nou een toevoeging aan beslispunt 1 dat aan Programma 2 Leren en ontwikkelen  
vanuit de Algemene Reserve 125.000 euro wordt toegevoegd ten behoeve van de vermindering van 
de taakstelling 2016 voor bibliotheek VANnU. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 5 en heet “Vermindering taakstelling 
bibliotheekwerk”. De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de heer Yap zeggen dat hij informatie heeft 
ontvangen van de wethouder waaruit bleek dat die bezuiniging niet haalbaar was. Kunt u mij vertellen 
welke informatie dat dat was en welke tekst dat dan is.  
 
De heer YAP: Nou, voorzitter, hij heeft niet, de wethouder heeft niet letterlijk gezegd dat die 
taakstelling niet gered kan worden. Maar ik lees wel, maar dat is puur mijn interpretatie en de 
interpretatie van mijn collega’s van D66 en GroenLinks dat, dat, dat er met de bieb nog nader overleg 
is over die meerjarige afspraken. In combinatie lees ik dat met de informatie die u ook rechtstreeks 
van de bibliotheek heeft ontvangen, dat 250.000 euro voor 2016 totaal niet realistisch is. En nogmaals 
het is ook in lijn met de motie die u als Roosendaalse Lijst ook eind vorig jaar heeft onderschreven dat 
de gemeente eerst komt met goede afspraken.  
 
De VOORZITTER: De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Ik ben van mening dat wij vorige keer van de 
Begrotingsbehandeling gehoord hebben van de directie dat zij uitstel vroegen voor 2015 met 
betrekking tot de bezuinigingsopdracht, daarbij heeft de directie destijds ook aangegeven dat zij dat in 
2016 wel zouden kunnen realiseren. Is de PvdA van mening dat dit beloond moet worden. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik denk dat de Nieuwe Democraten zich op andere informatie en feiten 
baseren dan de PvdA, D66 en GroenLinks hebben gedaan. Ik heb nergens vanuit de bieb gehoord dat 
die 250.000 euro voor 2016 realistisch is. Ze hebben ons wel als gemeenteraad een scenario 
geschetst dat het de opmaat is naar 250.000 euro totaal over, totaal in de meerjarige afspraken maar 
niet geheel in één jaar.  
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De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, op dit punt? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel. De heer Yap die pleit voor een verzachting en die dient daarvoor 
een amendement in maar er is van de week toch een memo gekomen vanuit de wethouder en die 
geeft aan dat er voor 1 januari een bijgesteld plan komt omdat er weer onderhandelingen zijn met de 
bibliotheek. Waarom wacht u daar niet gewoon even op? 
 
De heer YAP:  Voorzitter, leuk dat u als SP die vraag stelt. Ja, daar wachten we zeker niet op, omdat 
als we de Begroting vaststellen staat dat vast. We hebben al gezien dat bij de Kadernota allereerst al 
die taakstelling werd gehandhaafd als opdracht richting deze Begroting. Nogmaals de bibliotheek 
geeft toch ook, die heeft u ook ontvangen die informatie van de Bibliotheek, die geeft aan het is niet 
realistisch voor 2016. En nogmaals ik denk ook dat de SP die ook onder de motie bibliotheekwerk 
stond van vorig jaar dit uitgangspunt onderschrijft, omdat nogmaals er tot op heden en dat was wel de 
opdracht aan de wethouder, geen meerjarige afspraken zijn gemaakt. En wij willen borgen dat de 
bibliotheek in die zin ook wat ruimte krijgt, want als zij moeten wachten op 2016 of 1 januari 2016 lijkt 
me niet echt handig als je nu al je keuzes moet maken hoe je 2016 gaat inrichten. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, een vervolg. Maar loopt u dan juist die onderhandelingen niet vreselijk 
in de weg? 
 
De heer YAP: Voorzitter, nee dat denken wij niet.  
 
De VOORZITTER: Uw betoog? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Een tweede punt is dat wij een raadsuitspraak wensen ten 
aanzien van een lokale belastingverkenning. In de algemene beschouwingen hebben we ons gefocust 
op een afschaffing van de OZB voor huurders van niet-woningen. Ja, dat is een vrij technisch iets wat 
nog niet helemaal is gelukt om uit te werken in samenspraak met de ambtelijke organisatie en het lijkt 
me ook verstandiger om dat niet hapsnap te doen voor 2016. Het college geeft in de Begroting ook al 
zelf aan dat er landelijk diverse ontwikkelingen zijn ten aanzien van het lokaal belastinggebied. Nou 
we hebben het eerder gedaan op initiatief van de VVD in 2016 om een belastingverkenning op te 
stellen, nou dat leidde nog niet echt tot een wezenlijke verandering omdat de gemeenteraad dat zelf 
een beetje heeft laten lopen destijds in 2007. Nu zien we daar weer kans om dat goed, goed met 
elkaar te debatteren, omdat we dan ook voor het volgende jaar de juiste keuze kunnen maken in het 
kader van wat we wel en niet doen lokaal. Zeker ook met, met de informatie die we hebben ontvangen 
vanuit het Rijk waar mogelijk een verbreding kan komen van het lokaal belastinggebied uiteraard 
zonder, uiteraard met het uitgangspunt dat er geen hoge belastingdruk zal ontstaan. Voorzitter, op dat 
punt een motie. De motie “Lokale belastingverkenning” waarin we het college opdragen lokale 
belastingverkenning op te stellen waarbij het huidige belastinggebied in onze gemeente in beeld wordt 
gebracht. Waarbij wordt aangegeven welke doelstelling belastingplicht, grondslag, reikwijdte alsmede 
de daarbij behorende opbrengsten en perceptiekosten en dergelijke gelden per belastingsoort. Er 
aanbevelingen worden gedaan in verband met landelijke en lokale ontwikkelingen. En deze lokale   
belastingverkenning voor te leggen aan de gemeenteraad vóór de behandeling van de Kadernota 
2017. Vooralsnog wordt die ingediend door de Partij van de Arbeid en de Nieuwe Democraten. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Lokale belastingverkenning”. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, nog twee punten. U gaf al in de inleiding van vanavond, van deze 
raadsvergadering aan dat er een brief is verschenen van het college over de discussie statushouders, 
de discussie noodopvang, de discussie vluchtelingen noem ik het maar, hebben we gelezen. Neemt 
niet weg dat wij toch vanuit de drie samenwerkende partijen D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks 
een iets actievere houding zouden willen zien. En dat we met name ook de inspraak en het geluid 
vanuit de samenleving verder willen, verder willen regelen. Vandaar ook dat we daarover toch een 
motie vooralsnog gaan indienen. Het zijn 5 punten, voorzitter. Ik kan de strekking, denk ik, het beste 
noemen door niet ze alle 5 op te noemen maar dat, dat in ieder geval in dit dossier ten aanzien van en 
dan gaat het met name om statushouders, want daar ligt nu toch echt de plicht vanuit iedere 
gemeente, dat we kijken naar het huisvestingsvraagstuk, kijken naar welzijn, kijken naar werk, kijken 
naar onderwijs. Kortom een samenhangende aanpak en waarbij we ook de inwoners van Roosendaal 
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laagdrempelig de kans bieden om hierover mee te praten. Voorbeelden genoeg in diverse gemeentes.  
Nogmaals daar hoeft niet per se een acuut, een acute vraag te liggen vanuit landelijk over opvang. 
Het ziet met name gewoon ook op de wijze waarop we met de statushouders in onze gemeente 
optimaal kunnen omgaan. Met name ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk kan dat ook mooi 
worden verbonden met andere vraagstukken, zoals de verantwoordelijk wethouder daar ook over 
aangaf dat niet zozeer naar categorieën moet worden gekeken maar vooral gewoon naar de 
huisvestingsproblematiek in het algemeen. Daarover hebben we dus ook een motie ingediend 
namens de drie samenwerkende partijen.  
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Vluchtelingen/statushouders”. 
 
De heer YAP: Ja. Voorzitter, tot slot een motie die was aangekondigd ten aanzien van ik noem het 
maar kinderen verdienen de beste start. Ik, we hebben in het setje ook gezien dat het CDA een 
dergelijke motie heeft, ook ondertekend met een aantal partijen. Goed over het proces naar die motie 
toe heb ik wel mijn bedenkingen, maar goed laten we kijken hoe we zo effectief mogelijk toch een 
goede raadsuitspraak kunnen doen. Daarin wordt overigens ook al ingegaan op het verhaal van 
Brandpunt gisteren, die branden niet letterlijk heel de voorschool af maar gaf meer aan dat 
doelgroepenbeleid niet echt werkt, maar dat gewoon voor iedere, ieder kind er een goede start moet 
zijn en met name moet worden gefocust op sociale vaardigheden en en nogmaals niet te wijzen hoe 
nu wordt ingestoken. Volgens mij is dat ook beleid vanuit, vanuit, vanuit het Rijk uiteindelijk om te 
komen tot het heet zo mooi integrale kindcentra. Nou wat we hebben gedaan als PvdA is een motie zo 
samengevat door te kijken naar wat de partijen in deze raad al op papier hadden gezet, dus ik heb, we 
hebben als PvdA gekeken naar de motie die wij oorspronkelijk voor hadden liggen. En die motie die 
het CDA voor had liggen. Daarvan hebben we als het ware één motie gemaakt “Kinderen verdienen 
de beste start”. Ik weet niet of die al voor u op tafel ligt maar de kern, maar de griffie heeft die 
beschikbaar voorzitter. De kern van de motie is dat we ook weer vragen hierover een plan op te 
stellen met wat ruimte richting ook weer de Kadernota 2017, omdat juist die ontwikkelingen landelijk 
natuurlijk ook van invloed kunnen zijn op het gemeentelijk beleid. En plan op te stellen van de 
realisatie van een basisvoorziening voor peuters voor iedere wijk en dorp in samenspraak ook met het 
primair onderwijs, de peuterspeelzaal, -zalen en de kinderopvang in de gemeente Roosendaal. 
Voorzitter, dat was de laatste motie die namens ons vooralsnog worden ingediend. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer YAP: Een paar keuzes die natuurlijk de Begroting niet wezenlijk veranderen nu de gemeente 
ruim 200 miljoen euro ieder jaar heeft te besteden, dat blijft uiteraard grotendeels overeind. Dit zijn 
voor ons in ieder geval vanavond de belangrijkste aandachtspunten. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, dank u wel. Eerst even de motie “Kinderen verdienen de beste start”, die 
zojuist is uitgedeeld. Dat is motie nummer 4, motie nummer 4 en die heet “Kinderen verdienen de 
beste start”. In elk geval een interruptie, een vraag voor u van mevrouw Van den Nieuwenhof. Ga uw 
gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Yap. Ik wil 
graag weten van de heer Yap of hij denkt dat de gemeente, in dit, het college die partners zaken kan 
opleggen om bijvoorbeeld samen te gaan of om scholen zo in te richten. Hoe ziet u dat, want als ik de 
motie, het dictum lees en de intenties zijn wat ons betreft prima. En ik denk dat wij ook min of meer 
wel hetzelfde willen en het willen bereiken, maar als ik de motie lees dan zie ik een implementatieplan 
op te stellen, voor de Kadernota voor de realisatie van die basisvoorziening. Dan denk ik dat u ervan 
uitgaat dat de gemeente daadwerkelijk schoolbesturen, besturen van kinderopvangcentra zaken kan 
voorschrijven, opleggen. Zie ik dat goed of? Kunt u daar iets over zeggen? 
 
De heer YAP: Nou kijk, voorzitter, dwang staan wij als PvdA nooit achter, maar wel een stukje richting- 
gevend natuurlijk. Het uitgangspunt vanuit het Rijk is om ook te komen met die basisvoorziening, het 
uitgangspunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is daarin het uitgangspunt. Het 
uitgangspunt van de gemeente heb ik vandaag nog gelezen is daarbij het uitgangspunt. Het 
uitgangspunt vanuit het onderwijs is daarbij ook om te komen tot één voorziening en nogmaals ik heb 
daar wel vertrouwen in dat dat partijen daaruit komen. Nogmaals dwingend niet, maar aan de andere 
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kant veel geld komt er natuurlijk wel uit, vanuit de overheid, dus een stukje sturing vind ik daarin niet 
erg. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nog een aanvullende vraag, geld vanuit de overheid is toch niet 
precies duidelijk wat er dan naar onze gemeente toekomt. Er wordt ook wel geld afgeknabbeld van de 
voorschoolse voorziening, dat lees ik in de raadsmededeling over de Miljoenennota. U denkt dat de 
gemeente ook met geld dingen kan bereiken richting die schoolbesturen, kinderopvangcentra. 
 
De heer YAP: Voorzitter volgens mij subsidiëren we gewoon op dit moment de doelgroepen, de 
doelgroepen in het kader van de VVE, het Rijk heeft een impuls van 60 miljoen euro beschikbaar 
gesteld daar bovenop, dus in die zin ontvangen we toch gewoon als gemeente geld.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dit is nu een vraag aan mij of? Nou, mijn… 
 
De VOORZITTER: Even, want dit wordt een erg lange interruptie, bijna een… 
 
De heer YAP: Voorzitter, u noemt dat toch ook in uw eigen motie dat de er Rijksmiddelen komen naar 
de gemeente. 
 
De VOORZITTER: Misschien een leuk gesprek voor onder het eten straks. Nog iemand, nee niemand 
meer? Ja? Twijfelend? Hoeft niet hoor? Ja, de heer Van den Beemt toch wel? Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, het is een beetje…ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u ook voor uw aanmoedigende woorden. Ik, het duurde even voor ik 
kon reageren, de heer Yap had iets gezegd over de Woonagenda bij de toelichting van motie 3 en ik 
dacht ik heb ook iets gezegd over die Woonagenda in de vorige bijeenkomst van de Begroting. 
Namelijk dat er nog van alles in werking gezet moet worden vanuit die Woonagenda, de visie op de 
hoofdstructuren van de stad die moet nog naar de raad komen, het wooncongres zou nog dit najaar 
komen, er is een lijst met voorstellen met betrekking tot urgent woningzoekenden, arbeidsmigranten 
en daar komt ie statushouders. Allemaal belangrijke onderdelen waardoor de raad het college kaders 
moet kunnen meegeven vanuit de Woonagenda. Toen zei ik er achteraan zodat er geen ad hoc of 
hapsnap beslissingen op onderdelen genomen hoeven te worden. En ik wist echt niet dat de Partij van 
de Arbeid van plan was om met een motie te komen voor vluchtelingen, asielzoekers, statushouders 
en hun woonperikelen. Nou vraag ik me af of de heer Yap van de Partij van de Arbeid het niet met ons 
eens is dat we eerst de Woonagenda fatsoenlijk moeten uitwerken. Is het niet beter om dat nou eens 
fatsoenlijk uit te werken en daarna een volgende stap te gaan nemen onder andere zoals getracht 
wordt via de motie van de Partij van de Arbeid.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik denk dat de VVD juist de juiste volgorde beschrijft en dat is ook de kern 
ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk wat wij ook in die motie hebben opgenomen, maar het is 
een dermate urgentie dat de woning, bijvoorbeeld de woningstichting ook aangeeft ten aanzien van 
die statushouders dat is lastig, dat is nu direct een probleem. Daarom hebben wij gezegd hup urgentie 
daarop zo snel mogelijk. We noemen ook geen concrete harde termijn dat iets moet zijn gerealiseerd, 
we willen voornamelijk dat wel in die zin zo spoedig mogelijk, dat goed in kaart wordt gebracht wat ten 
aanzien van de huisvesting statushouders mogelijk is. Gelet op de knelpunten die de woningstichting 
constateert.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dus hieruit begrijp ik dat ik in ieder geval een deel van de 
motie kan uitleggen als een aansporing aan het college van kom nou met die uitwerking van die 
Woonagenda, zodat we verantwoord in sommige gevallen redelijk onomkeerbare besluiten kunnen 
gaan nemen, bijvoorbeeld op het gebied van statushouders of arbeidsmigranten. 
 
De heer YAP: Jazeker, zeker ook omdat in de Woonagenda die we in maart of april ik weet niet meer 
precies wanneer we die hebben aangenomen, dit nogmaals al als kader stond opgenomen. En we 
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eigenlijk bevestigen dat we hierbij, maar laten we ook zien waarom wij vinden dat dit toch wel een 
urgent iets is wat dus zo snel mogelijk in kaart moet worden gebracht.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Oké, dank u wel. En dan op dat onderdeel zijn we het wel met u eens. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt? 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een vraagje over de motie kinderen 
verdienen de beste start. U heeft het daar over beschikbare Rijksmiddelen, het verschil dat ik zie met 
de CDA-motie is dat u eventueel dit nog aan wilt vullen met lokale middelen. Wat bedoelt u daar 
precies mee? 
 
De heer YAP: Voorzitter, geld van de gemeente, lokale middelen. 
 
De heer DE REGT: En hoeveel denkt u dan, of welke omvang moet ik dan denken. 
 
De heer YAP: Ik ben geen boekhouder. Nogmaals het uitgangspunt is dat we hebben gezegd we 
zouden graag zien dat die basisvoorziening voor iedere wijk en dorp beschikbaar komt. We weten niet 
altijd zeker of daar extra geld naartoe moet. Het zou kunnen maar dat, dat is nou juist de opdracht die 
we meegeven aan het college om dat uit te werken met de betrokken, de betreffende partners. 
Allereerst zijn er nogmaals Rijksmiddelen die nu worden toegevoegd maar dat ziet met name op de 
peuteropvang, omdat onderscheid van werkende en niet-werkende ouders ongedaan te maken. Maar 
nogmaals wij willen een stapje verder. En dat zou de consequentie kunnen hebben dat daar eventueel 
aanvullend lokaal budget voor nodig is. En u heeft de Begroting kunnen zien die nu voorligt, die kun je 
altijd het lopende jaar wijzigen waar nodig.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dank u wel, meneer Yap voor uw termijn. Dan ga ik naar de fractie 
van de Nieuwe Democraten. Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het college zet de gemeenteraad op het verkeerde 
been. Voorbeeld 1, informatie over de vennootschapsbelasting is en blijft vaag. Waarom? Het college 
stelt dat zij zich pas medio 2014 aan het voorbereiden zijn op deze kwestie terwijl dezelfde wethouder 
al in mei 2013 schriftelijk aangaf met deze problematiek bezig te zijn. Bovendien onze huisaccountant 
is al vanaf 2007 bezig en informeert hier ook haar klanten zoals de gemeente Roosendaal. En dan 
wordt er intern gerekend met een vennootschapsbelastingplicht van 1 tot 1,7 miljoen euro. En waarom 
liet het college ons als gemeenteraad onwetend. Voorbeeld 2, op Mobiliteit wordt een voordeel 
behaald van 1,2 miljoen door hogere opbrengsten parkeren en lage kosten bedrijfsvoering. 
Tegelijkertijd is er voor de dekking van het GVVP niets opgenomen, terwijl de korte termijn acties met 
onder andere ontsluiting Tolberg zijn toegenomen. Deze twee voorbeelden alleen al komen per saldo 
uit op minimaal 2 tot 3 miljoen euro aan tegenvallers. Maar door het ontkennen hiervan kan het 
college komen met een meevaller van 800.000 euro. Afgelopen zondag hebben wij onze jip-en-
janneke begroting gepresenteerd, waarin wij bewijzen dat het college ons op het verkeerde been aan 
het zetten is. Roosendaal is financieel hartstikke rijk en verdrinkt in het geld. En tegelijkertijd is 
Roosendaal maatschappelijk sterk aan het verarmen en struikelen de mensen over de scheve 
stoeptegels. Waarom laat het college dit allemaal gebeuren? Roosendaal heeft geen overschotje van 
8 ton, maar een overschot van 8 miljoen, dat is 10 keer zoveel. Alleen dit college is het geld aan het 
verstoppen in allerlei potjes waar geen zicht of toegang voor is. Wanneer gaat het college deze 
miljoenen wel uitgeven? Is dat zoals de Partij van de Arbeid zei in 2018 voor de verkiezingen? In deze 
Begroting strooit het college met 800.000 pepernoten en de overgrote meerderheid van de 
gemeenteraad stort zich al hongerige aasgieren op deze pepernoten. En de rest van 270 miljoen euro 
wordt als zoete koek geslikt. Maar u kunt niet eeuwig blijven wegkijken van de werkelijkheid. De 
samenleving blijft het niet pikken dat zij steeds meer moeten betalen voor steeds minder. De mensen 
zijn slimmer en zij weten dat de rekening betaald moet worden en dat de basis op orde moet worden 
gebracht. We hebben een paar amendementen om deze schadelijke Begroting nog enigszins te 
repareren. Eén amendement gaat over reservering vennootschapsbelasting, want linksom of rechtsom 
de gemeente zal in 2016 deze belasting moeten gaan betalen van tussen de 1 en 2 miljoen euro. En 
we willen in ieder geval beginnen met een eerste dotatie te doen van 800.000 euro. Of kan het college 
toezeggen dat tegenvallers binnen de betreffende activiteiten worden opgevangen en dat het geen 



 
 

Verslag raadsvergadering 4 november 2015     pagina 14 

invloed heeft op het in stand houden van de relevante reserveringen door lagere opbrengsten dan wel 
winsten. Graag een reactie wethouder. Een ander amendement gaat over reserveringen onderhoud. 
 
De VOORZITTER: Heeft u nou dat amendement even ingediend? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat doe ik zo dadelijk gelijk achter elkaar, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Oké, oké. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Linksom of rechtsom moet er fors meer geld worden besteed aan het 
onderhoud van grijs en groen. Elk jaar een fooi van 5 ton of 6 ton geeft slechts een beetje lucht om te 
pleisteren, dat vindt nu ook het college volgens de Programmabegroting. Het gaat in elk geval veel 
geld kosten en daarom willen wij in ieder geval miljoenen gaan onttrekken daarvoor. Een ander 
amendement gaat over verlaging afvalstoffenheffing. Ook al een hele spannende. Al jaren weigert het 
college het geld van de inwoners terug te geven. Elk argument is inmiddels weerlegt en de 
voorziening is ruim voldoende voor alle plannen en risico’s er kan dus gemakkelijk 800.000 euro 
worden teruggegeven aan de inwoners. Een ander amendement gaat over reservering ontsluiting 
Tolberg. Wij dagen de voorstanders uit om lef te tonen of laf te zijn. Het GVVP heeft geen budget in 
de Begroting terwijl de meerderheid meer wil. Dan moet u als meerderheid bereid zijn om nu geld vrij 
te maken en een bedrag van 800.000 euro lijkt ons een mooi begin. En het laatste amendement 
hebben we genoemd van dood geld naar levend geld. Er zijn zoveel reserveringen en voorzieningen 
met dood geld die beter gebruikt kunnen worden om tot leven te brengen in de Begroting. Wij willen 
deze afschaffen en het toezicht en het saldo toevoegen aan de Algemene Reserves. Ook vernemen 
wij graag van het college of de voeding van het Risicoreserve Sociaal Domein eigenlijk wel moet 
doorgaan nu wethouder Polderman er geen behoefte aan heeft door het gebrek aan plannen 
hieromtrent, blijkt uit de huidige praktijk. En tot slot hebben we nog twee moties. De Roosendaalse 
Pas, al sinds 2006 is er een meerderheid hiervoor met de fractie van de SP als één van de grootste 
voorvechters. Toch is anno 2015 er nog geen Roosendaalse Pas en we zien de Roosendaalse Pas 
als een uitstekend instrument om iedereen mee te laten doen en om Roosendaal nog beter op de 
kaart te zetten, zonder stigma. En daarom willen wij een nieuw onderzoek naar wenselijkheid, 
haalbaarheid, betaalbaarheid en maatschappelijke effecten. En de laatste motie, voorzitter, gaat over 
een raadgevend referendum. Helaas gaat minder dan de helft stemmen. Helaas is ook maar een 
kleine minderheid betrokken bij allerlei uitvoerende activiteiten op het gebied van participatie. En 
misschien willen mensen wel gewoon eerder en beter worden betrokken bij besluiten die hen 
aangaan. Er zijn genoeg maatschappelijke thema’s waar mensen meningen over hebben en deze ook 
willen delen. Denkt u aan het onderhoud, huisvesting arbeidsmigranten, opvang vluchtelingen, de 
bibliotheek, voorschoolse opvang en ga zo maar door, voorzitter. De amendementen, voorzitter, ik heb 
niet misschien de juiste volgorde hier voor me liggen zoals ik ze net heb aangekondigd. Ik begin bij 
het amendement “Van dood geld naar levend geld”. De gemeenteraad bijeen op 4 november, 
beslispunt 1 aan te vullen met de volgende deel-beslispunten: Op basis van de actualisaties reserves 
en voorzieningen 2016 over te gaan tot opheffen van die reserves en of voorzieningen waarvan 
duidelijk is door jarenlang ontbreken van stortingen en of onttrekkingen er sprake is van zogenaamd 
“dood” geld. Het saldo van deze opgeheven reserves en voorzieningen toe te voegen aan de 
Algemene Reserves, waardoor er meer ruimte komt in de Begroting voor nieuw en bestaand beleid. 
En deze wijzigingen te verwerken in de nog te vast te stellen begrotingswijzigingen. En voor zover 
nodig te hernummeren. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 6, nummer 6 en heet “Van dood geld naar 
levend geld”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Een volgend amendement gaat over de “Bestemmingsreserve onderhoud”. 
Vergadering bijeen 4 november besluit beslispunt 1.1 aan te vullen met dien verstande dat de 
komende 5 jaar jaarlijks 4 miljoen wordt onttrokken aan de reserves en deze wordt gestort in een 
Bestemmingsreserve voor versneld onderhoud en beheer, gericht op realisering kwaliteitsniveau B 
conform CROW. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 7 en heet  “Bestemmingsreserve onderhoud”. 
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De heer SCHIJVENAARS: Het volgende amendement gaat dan over de ontsluiting, “Reservering 
ontsluiting Tolberg” bijeen, beslispunt 1.1 aan te vullen met  dien verstande dat er een reservering 
ontsluiting Tolberg wordt gevormd en deze een eerste donatie krijgt van 800.000 euro uit de 
Algemene Reserve van de Programmabegroting. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 8 en heet “Reservering ontsluiting Tolberg”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan het amendement “Reservering vennootschapsbelasting”. Bijeen op 4 
november 2015 besluit, beslispunt 1.1. aan te vullen met: Met dien verstande dat er een 
Bestemmingsreserve vennootschapsbelasting wordt gevormd en deze een eerste donatie krijgt van 
800.000 euro uit de diverse reserves van de Programmabegroting. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 9 en heet “Reservering 
vennootschapsbelasting”. Ja, ik kijk even, even als alles is ingediend, ik denk dat dat even voor de 
orde beter is. Ja? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan het amendement “Verlaging opbrengst afvalstoffenheffing”. Bijeen op 
4 november 2015 besluit beslispunt 1.1. aan te vullen met: Met dien verstande dat de begrote 
opbrengst afvalstoffenheffing wordt verlaagd met 800.000 euro en hiertoe de tarieven zo worden 
verlaagd, dat de opbrengst in totaal met 800.000 euro daalt. Deze wijzigingen worden verwerkt in de 
nog vast te stellen belastingverordening. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt nummer 10 en heet  “Verlaging opbrengst 
afvalstoffenheffing”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan nog twee moties, voorzitter. De Roosendaalse pas. We kunnen 
constateren met elkaar dat we er al sinds 2006 mee bezig zijn en het eigenlijk ook al sinds 2006 
willen. We van mening zijn dat een dergelijke pas geen stigmatiserende werking mag hebben, maar 
een pas moet zijn die iedereen juist graag wil hebben en dat de investering en de kostenexploitatie 
betaald moet worden uit Programma 3 Werk en ondernemen en Programma 5 Zorgen en stimuleren, 
omdat de pas op beide programma’s effect heeft in zowel het meedoen als in stadspromotie en 
versterking van de economie. En dan komen we tot het dictum, voorzitter. Besluit dat: Er een nieuw 
diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de wenselijkheid, de haalbaarheid, de betaalbaarheid en 
maatschappelijke effecten op zorg en op werk van de invoering en exploitatie van de Roosendaalse 
Pas en hierover de gemeenteraad voor 1 maart 2016 een raadsvoorstel doet. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Roosendaalse Pas”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter en dan hebben we nog een laatste motie en dat gaat dan over 
een “Raadgevend referendum”. En daar is al het nodige over gezegd en wellicht dat ook straks mijn 
collega van D66 daar nog iets aan wil toevoegen, voorzitter. Ik zal de motie nu indienen met 
uitsluitend het dictum te noemen. Dat er een raadsbrede werkgroep gevormd gaat worden die voor 1 
mei 2016 met een voorstel gaat komen voor het mogelijk maken van een lokaal raadgevend 
referendum. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet “Raadgevend referendum”. En de heer 
Brouwers had iets eerder al een vraag, een interruptie aan de heer Schijvenaars. 
 
De heer BROUWERS: Een tweetal vragen, voorzitter. Wat betreft de reserves van dood naar levend, 
de reserves van dood naar levend, zijn dat de reserves die ook de VLP in de eerste termijn genoemd 
heeft, meneer de voorzitter. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, wij hebben dit idee hebben we jarenlang, jaren geleden al 
een paar keer ingebracht om dat soort dood geld gewoon levend te maken. Keer op keer heeft de 
meerderheid in de raad ervoor gekozen om dit geld dood geld te laten zijn. Daar had men blijkbaar 
redenen voor. We doen nu een nieuwe poging om dat opnieuw levend te maken. En het klopt wat u 
zegt dat een aantal van dat soort posten ook in uw dekkingsvoorstel staat met betrekking tot wat u 
heeft ingediend. 
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De heer BROUWERS: Een tweede vraag betreft het 20 miljoen, jaarlijks een 5 miljoen te bestemmen 
voor het onderhoud openbaar gebied vanaf 2017. Weet u dat er een nieuw systeem gaat 
plaatsvinden. Nu vindt er een jaarlijks ongeveer een bedrag van ruim 5 miljoen storting plaats in het 
openbaar gebied, waarvan ook een groot deel voor wegen beschikbaar is. Als u daar een deel van 
moet activeren dus waar baseert u dan die 20 miljoen op dat u die in 4 jaar moet pakken. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, de discussie over het achterstallig onderhoud grijs en groen  
dat is een hele gevoelige discussie in deze gemeenteraad van Roosendaal. Al vele, vele jaren wordt 
iedere keer ervoor gekozen om met een pleistertje te proberen toch maar weer even een paar tegels 
recht te leggen. Inmiddels zijn we bezig om mooie beplanting te vervangen door gras, wat weinig 
aantrekkelijk meer is. Vorig jaar hebben we 5 ton vrijgemaakt om het ergste leed te ledigen, dit jaar 
komt er waarschijnlijk 6 ton beschikbaar om wat worteldruk weg te nemen. Maar het fundamentele 
probleem blijft gewoon bestaan. En dan kun je daar vervolgens heel lang over blijven praten met 
elkaar, maar er zal linksom of rechtsom zal er vele, vele miljoenen nodig zijn om de basis op orde te 
brengen. Als de keuze niet wordt gemaakt dan zeggen wij tegen onze inwoners in Roosendaal dat ze 
nog vele, vele, vele jaren moeten accepteren dat zij over de scheve stoeptegel enzovoort, enzovoort 
in Roosendaal van A naar B moeten gaan. Wij willen in ieder geval een keer een flinke impuls doen 
van vele miljoenen en dat hebben wij voorgesteld, voorzitter, juist om die basis op orde te brengen, 
zodat wethouder Schenk straks ook, zeg maar, wethouder kan zijn met de mooiste staat van dienst, 
want dan heeft zij Roosendaal er werkelijk gewoon als een plaatje bij liggen.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt nog een vraag aan de heer Schijvenaars. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had volgens mij drie vragen. De eerste is 
over amendement 8 “Reservering ontsluiting Tolberg” heet die. Deze vloeit volgens mij voort uit de 
vaststelling van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan, daar zijn als ik het goed zeg 18 prioriteiten 
aangegeven, één daarvan is de ontsluiting Tolberg. Waarom heeft u die andere 17 niet in een 
amendement vervat.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Bij de behandeling van het GVVP heeft wethouder 
Lok van uw partij haarfijn uitgelegd dat er voor het GVVP geen budget is in de Begroting. Hij heeft 
aangegeven dat van al die prioriteiten er een aantal zijn die veel en veel belangrijker zullen zijn, heeft 
aangegeven dat verkeerskundigen zien dat voor een betere ontsluiting geen argumenten zijn. Toch 
geeft de gemeenteraad in grote meerderheid besloten dat het wel op die lijst moet komen. Dan weet 
je met elkaar dat er dus bovenop die, dat budget van nul euro voor zoveel prioriteiten al geen geld is. 
Doe je er dan eentje bij dan moet er sowieso meer geld gaan komen. Ik heb alleen maar in het 
amendement aangegeven dat als je dat dan wilt met elkaar als meerderheid, dan moet je ook kleur 
bekennen en dan moet je ook bereid zijn om nu in de Begroting, juist nu te zeggen van we gaan extra 
geld vrijmaken. Want dan heeft in ieder geval de wethouder straks het begin van een budget om al die 
zaken te gaan regelen zonder dat überhaupt ontsluiting Tolberg natuurlijk aan de orde gaat komen, 
maar dat weten we allemaal. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Fantastisch. De motie “Raadgevend 
referendum” ik geloof M6, heeft u die alleen maar ingediend zodat D66 tegen gaat stemmen of was er 
nog een inhoudelijke reden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik kan niet kijken naar de gedachte van D66. Ik denk dat ik met 
respect zal gaan luisteren hoe de inbreng zal zijn van D66. Als u al weet wat zij gaan zeggen, wat 
blijkt uit uw vraagstelling, dan hoor ik graag wat u denkt dat zij gaan zeggen.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: En mijn laatste vraag, voorzitter.  De heer Schijvenaars noemde bij de 
Roosendaalse Pas dat dat sinds 2006 al speelt. Sinds 2006 zit de heer Schijvenaars in de raad, 
sindsdien dient hij heel veel amendementen en moties in bij bijvoorbeeld begrotingen maar sindsdien 
trekt hij ook de helft terug altijd aan het einde van de tweede termijn. Welke gaat u vanavond 
terugtrekken? 
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De heer SCHIJVENAARS: Uw vraag gaat over de Roosendaalse Pas? Gaat niet over de 
Roosendaalse Pas? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nee, dank u voorzitter, nee naar aanleiding van uw verhaal 2006 en de 
Roosendaalse Pas, sindsdien dus de laatste 9 jaar dient u veel moties in maar meestal trekt u ook 
ongeveer de helft weer terug voor de stemmingen gaan komen. Dus ik vroeg me af welke gaat u 
vanavond weer intrekken, zodat ik daar niet allemaal overleg over hoef te plegen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Laat u verrassen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks, 
mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Oudhof zei het al we kunnen het beste kort 
houden, ga ik ook doen. We hebben twee weken geleden hebben we natuurlijk uitgebreid kunnen 
vertellen hoe we in het algemeen tegen de dingen aankijken, dat heb ik toen gedaan voor GroenLinks. 
En ik wilde eigenlijk nu vrij snel komen tot welke amendementen en moties, motie wij willen gaan 
indienen. Twee weken geleden hebben wij ook direct gereageerd op het bevriezen van de 
parkeertarieven, dat vonden wij een, een ja toch een beetje een in ieder geval niet GroenLinks actie. 
Er is nergens aangetoond dat die paar euro parkeergeld die men minder betaalt zorgt voor hopen 
consumenten. Wat wel aangetoond is is dat gezelligheid en activiteiten, straattoneel, muziek en 
dergelijke mensen binnenhoudt, binnenhaalt en ook langer binnenhoudt. Vandaar dat wij in eerste 
instantie een amendement hadden voorgenomen waarbij in ieder geval die 175.000 aan het budget 
voor de maatschappelijke activiteiten zou worden toegevoegd. Maar gaandeweg kwamen we er met 
onze drie partijen D66, PvdA en GroenLinks op uit dat het eigenlijk nog veel beter zou zijn als gewoon 
het hele fonds “Nog te bestemmen” naar maatschappelijke activiteiten en kunst en cultuur zou gaan. 
Want Roosendalers hebben de laatste jaren de bezuinigingen op het maatschappelijke leven gevoeld 
en ze hebben zich staande moeten houden en moeten zich nu ook staande houden in een hele 
gepolariseerde tijd. En wij weten dan allemaal ook wel waar we het over hebben. Veel onzekerheden 
en angsten, juist nu zijn verbindende creatieve, muzikale, liefdevolle evenementen en ontmoetingen 
broodnodig om ons bij elkaar te houden. Wat kan ons eigenlijk nu die parkeertarieven schelen, die 
wegen in Stadsoevers die komen er eigenlijk ook wel een keer, want die staan ook al ergens in de 
Begroting nu. Ook het fietspad, ecologische verbindingszone komen allemaal voor elkaar. En we 
kunnen daar eigenlijk best even op wachten als je kijkt wat er nu allemaal gaande is in onze 
maatschappij. Wij vonden dat er iets anders nodig was, investeren in mensen in verbinding en dat 
gaat nu eenmaal het beste als je iets leuks organiseert met elkaar en daarmee kun je je dan ineens 
onverwacht heel rijk voelen. Vandaar het volgende amendement en dat amendement is dus namens 
de drie partijen D66, PvdA en GroenLinks en dat gaat over het fonds “Nog te bestemmen”. De 
structurele middelen in het fonds “Nog te bestemmen” en wij hebben dan die 806.500 gewoon 
helemaal gebruikt als volgt te besteden aan maatschappelijke activiteiten/kunst en cultuur.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dit amendement krijgt mee nummer 11 heet “Nog te bestemmen” 
en zal later aan het eind van deze vergadering apart worden behandeld bij het raadsvoorstel over de 8 
ton, om het zo maar even uit te drukken. Ja? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ons tweede amendement gaat over onze voortdurende actie voor substantieel 
geld voor de uitvoering van duurzaamheid, duurzaamheidsontwikkelingen. In 2013 hadden we een 
motie, voor invoering van duurzaamheidsmaatregelen. Wij waren toen solo, wij hebben toen 500.000 
kunnen storten in een SVn-fonds, een ontwikkelingsfonds en de kapitaallasten werden toen uit het 
innovatiefonds uit de Agenda van Roosendaal gehaald, dat was toen 25.000. In 2014 hebben we 
samen met de Roosendaalse Lijst een storting van 250.000 kunnen doen en de kapitaalslasten 
werden toen gedekt uit het budget van de autovrije zondag. Dat was toen ongeveer 12.000 euro. Voor 
een uitvoeringsprogramma bij de Duurzaamheidsagenda vinden wij dit bedrag toch eigenlijk nog 
steeds wel wat te laag. Er zou een storting moeten zijn van een veel substantiëler bedrag. Bovendien 
zou het niet meer nodig moeten zijn om ieder jaar opnieuw te steggelen over een budgetje voor 
duurzaamheid. En natuurlijk moet dat ooit integraal ergens uit komen maar de ontwikkelingen zijn hier 
nog niet zodanig dat je dat kan verwachten dat dat vanzelf zal gaan. Het zou structureel geregeld 
moeten zijn en in ieder geval voor deze collegeperiode en misschien zelfs voor de lengte van de 
Duurzaamheidsagenda. Het meest bizarre zou eigenlijk zijn als we straks wel een 
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Duurzaamheidsagenda hebben maar voor het eerst sinds drie jaar helemaal geen geld gereserveerd 
voor ontwikkelingen. Vandaar dat wij dit amendement hebben voorbereid en ook dat is weer namens 
onze drie partijen. En dat is het amendement “Fonds bij Duurzaamheidsagenda”. En het beslispunt 1 
willen we dan aanvullen met dat aan Programma 4 Wonen en verblijven eenmalig vanuit de Algemene 
Reserve 5 ton wordt toegevoegd voor de opzet, invoering en uitvoering van een structuur en integraal 
revolving Duurzaamheidsfonds. Dat ondersteunend is aan ontwikkelingen binnen de 
Duurzaamheidsagenda van Roosendaal.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 12 en heet “Fondsen bij 
Duurzaamheidsagenda”.   
 
Mevrouw KOENRAAD: En dan tot slot een motie, de motie “Jeugdzorgprofessional op basisscholen”. 
En dan bedoel ik ook echt een jeugdzorgprofessional en niet een juf of meester in de klas, zoals ik 
misschien in de algemene beschouwing niet helemaal duidelijk heb kunnen maken. Maar het gaat dus 
inderdaad over de mensen die vanuit het CJG actief zijn op scholen om daar de verbinding te leggen 
met de wijk en het voorliggende veld zoals de SP dat ook beschreef. Die motie die wil ik gelijk 
indienen. Ja? Beslispunt is dan besluit het college van B en W op te dragen in overleg te gaan met de 
besturen van de basisscholen en het CJG om te komen tot een indeling en uitbreiding van de uren 
van de jeugdzorgprofessional waarin tijd beschikbaar komt voor de doelen van de transformatie in de 
jeugdzorg. Het benodigde geld voor deze extra investeringen vanuit de Risicoreserve Sociaal Domein. 
En ik zie dat ik geen tijd meer heb, dus ik ga in de tweede termijn proberen nog iets te zeggen over 
het verschil met onze motie en de motie van het SP over het voorliggend veld.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Jeugdzorgprofessional op 
de basisschool”. Mevrouw Koenraad, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Verhoeven van de Partij 
Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, Sinterklaas is in aantocht. En zijn 
schimmeltje staat al te trappelen. Ik heb al mijn schoentjes al klaargezet, want de gemeenteraad gaat  
de cadeautjes uitdelen. En het is niet negatief bedoeld echt niet, nee het gaat gelukkig goed in onze 
gemeente. De Begroting die boekdelen spreekt, we kunnen na flinke bezuinigingen weer iets 
terugdoen voor onze inwoners en ja zie dat maar als een cadeautje voor je eigen inzet. Voorzitter, 
onze insteek is heel duidelijk. Heb ik ook in de beschouwingen van de Begroting verwoord en dat is 
burgerparticipatie, ondernemersparticipatie. Van daaruit, van deze mensen kunnen we als raad en 
college heel veel leren, maar daar moet je ook naar willen luisteren. En komt er dan een goed initiatief 
dan moet je er ook naar handelen. In de beschouwingen heb ik duidelijk gemaakt dat we een reserve 
voorziening moeten maken van waaruit we dergelijke initiatieven kunnen betalen om ook naar onze 
inwoners toe te laten zien dat het menens is. Deze burgerinitiatieven kunnen we natuurlijk ook zo veel 
mogelijk in de reguliere domeinen integreren. Daarnaast zijn we bezig met maatschappelijke 
afwegingskaders om straks meer inzicht te krijgen in alle facetten, dus kunnen we de financiële 
stromen in die reguliere domeinen straks anders laten lopen. Structureel gaat er al 200.000 euro naar 
leefbare wijken en dorpen. En er ligt nog 1,9 miljoen budget hiervoor. Voor ons dus op dit moment 
reden genoeg omdat er zeker al voldoende zaken zijn geregeld. Zo zien we ook mooie kansen via de 
motie van CDA over interactieve, met inter…, met interactie met de samenleving om een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren om doelen te vinden in de samenleving. Voorzitter, wij hebben hier 
alvast onze naam onder gezet. Zo ook de motie van de Roosendaalse Lijst, hij moet nog ingediend 
worden maar om alvast voor te sorteren op de Kadernota 2017 waar mogelijk een nieuwe voorschot 
terecht zal komen. Wat niet dichtgetimmerd zal worden en zo aan de raad gaat aanbieden, nee laten 
wij hierbij de samenleving hierbij betrekken. Precies zoals Partij Verhoeven het graag wil zien, daar 
ook onze ondertekening. Onze naam staat ook onder de motie van de hondenspeelplaatsen. U betaalt 
hondenbelasting dus moet u daar iets voor terugzien in de vorm van afgezette hondenspeelplaatsen 
vanuit eigen burgerinitiatieven uit wijk en dorp en de motie die spreekt voor zich. Partij Verhoeven is 
ook bezig geweest met een amendement om heel Roosendaal te voorzien van ledverlichting. Maar 
dat gaat ons qua investering, kosten minimaal zo’n 8 miljoen, een beetje te ver. En 
kapitaalvernietiging om nog goed werkende verlichting nu al te vervangen, daarbij ook gelet op de 
technieken, waar ik het ook al over heb gehad is nu verlichting met laser bijvoorbeeld al van 
toepassing, hele nieuwe techniek. In het kader van duurzaamheid en de clubs met 
buitensportaccommodaties minder energiekosten te laten betalen door inzet van ledverlichting staat 
ook onze naam onder, dit amendement. Een mooi amendement van de VLP op sportgebied, specifiek 
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voor de amateurwielersport. Onze naam staat hier ook onder. Voorzitter, de middelen uit het fonds 
“Nog te bestemmen” zijn voor ons klip en klaar en dat wist u al. Naar gelang er nog geld over dit fonds 
in het fonds zit, hebben wij het voornemen te kiezen voor, willen wij de citymarketing promoten om 
daar extra geld voor de besteden. Maar omdat we liever zien dat de gelden dan wel indirect naar onze 
burgers gaan kiezen we beter voor het idee van de Roosendaalse Lijst het ledigen van de afvalbakken 
in het weekend. Beter voor het straatbeeld en geeft tenminste geen klachten en ergernis. Mensen zijn 
hier ook bijzonder tevreden over, voorzitter, onze naam staat hier ook onder. Betreffende 
voorschoolse voorzieningen, jeugdzorg, peuterzorg is voor ons belangrijk die motie die komt nog van 
het CDA. Ik moet alleen nog even kijken of we misschien nog samen, raadsbreed liever één motie 
kunnen maken, maar dat in ieder geval dat hebben we ook mede ondertekend. De rode draad in deze 
Begroting voor onze partij zit hem vooral in de burgerparticipatie. En daar zit toch wel de toekomst. 
We zijn geen concurrenten van elkaar, nee we ondersteunen elkaar. En kijk maar eens naar Sportpark 
Vierhoeven wat daar gebeurt, wat daar aan samenwerking plaatsvindt wat voorheen anders was. 
Voorzitter, zorg voor een open keuken. Mensen mogen gerust op onze vingers kijken en zelfs heel 
graag meepraten over zaken die in onze gemeente gaande zijn. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer. Tussen Vierhoeven en Verhoeven zit heel weinig. Goed. Het 
is laat. Wij, ja, wij gaan naar de Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Nadat we twee weken geleden onze beschouwingen gaven 
over de Begroting beperken we ons nu tot de wijzigingsvoorstellen. Voordat we echter onze moties en 
amendementen uitspreken willen wij onze waardering uiten richting college en ambtelijk apparaat. Een 
overzichtelijke Begroting waarin veel kennis, kunde en energie is gestoken en het resultaat mag er 
zijn. Chapeau! Het solide beleid van de voorbije jaren heeft ervoor gezorgd dat we nu wat meer lucht 
krijgen in de Begroting en dat we ondanks de voorbije crisis een hoog weerstandsvermogen hebben. 
Veel investeringen liggen te wachten waardoor deze ratio weliswaar wat dalen maar dan nog houden 
we een veilige buffer. Naast deze buffer is er ook een structureel saldo van 1,3 miljoen waarvan we nu 
na inflatiecorrectie 8 ton kunnen inzetten. We stemmen in met de in het genoemde voorstel de 
bestedingsdoelen uit het voorstel, want die passen precies in het gedachtegoed van de Roosendaalse 
Lijst. Extra maatschappelijke activiteiten, extra onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden en een 
verdere beheersing van de parkeertarieven. Voor de niet bestede gelden van 25.000 euro nog uit het 
voorstel hebben we een aanvullend amendement en dat komt later in mijn betoog. Voor de manier 
waarop wij het bedrag van 150.000 euro maatschappelijk budget ingevuld wordt stellen we een 
interactief proces voor waarbij het maatschappelijk veld geconsulteerd wordt. We hebben samen met 
het CDA hiervoor een motie voorbereid welke door het CDA zal worden aangekondigd en worden 
ingediend. Met het onlangs bekend geworden voordeel uit de septembercirculaire en mogelijke 
andere nu nog niet bekende factoren stelt de Roosendaalse Lijst voor hier vooralsnog enigszins 
terughoudend mee om te gaan. Wellicht kan het college een interactief proces met de raad en 
samenleving initiëren om voorafgaande aan de Kadernota 2017 richting gevende uitgangspunten op 
te halen. En dit voorkomt ook de gedachte van een vooraf dichtgetimmerd raadsvoorstel bij de 
Kadernota. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, interruptie. 
 
De heer YAP: Allereerst over uw eerste punt ten aanzien van het interactief proces voor die 150.000 
euro maatschappelijke activiteiten. Wat verwacht u wat wordt opgetuigd, want het is op zich niet een 
extreem groot bedrag. En ik ga er ook vanuit dat de samenleving daar wel zelf de weg in weet te 
vinden in samenspraak met het college, omdat die ook wel de nood voelen waar het eventueel 
besteed aan kan worden.  
 
De heer DE REGT: Ja, deze motie is voorbereid door het CDA dus wellicht dat het CDA daar straks 
op in kan gaan. Ik kan me voorstellen dat er hier en daar nog wat behoeftes zijn bij verenigingen, bij 
clubs als gevolg van de bezuinigingsoperatie en dat er misschien hier en daar nog wat hiaten zijn en 
die kunnen we zo misschien in samenspraak met hun oplossen. Ga het indienen van de motie van 
samen de kaders bepalen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Ik zal het dictum voorlezen.  
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De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Gelet op een mogelijk nieuw overschot en mede ter stimulering van participatie 
vanuit de samenleving, het college de opdracht te geven een traject uit te werken voorafgaande aan 
de samenstelling van de Kadernota, waarbij de samenleving geconsulteerd wordt met het doel vanuit 
dit proces richtinggevende uitgangspunten voor deze Kadernota mee te geven en dit proces uiterlijk 1 
april 2016 af te ronden. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Samen de kaders bepalen voor 2017”. 
 
De heer DE REGT: Goed ons volgende amendement komt uit Programma 2, dat gaat over de 
ledverlichting. Maar ik zie nog een vraag, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En een vraag over de motie? Ja, ga uw gang meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, twee vragen. Eén kunt u, ja, ik, ik, de PvdA snapt gewoon het besluit niet 
helemaal wat u precies bedoelt, omdat het best een technische bewoordingen zijn. Wat ziet u zich 
voor dat de komende tijd gaat gebeuren als het college deze motie, als deze motie wordt 
aangenomen en het college deze moet uitvoeren. En twee, wethouder Theunis gaf in de algemene 
beschouwingen aan zeer terughoudend om te gaan gelet op informatie in die septembercirculaire hoe 
ziet u dat met, in verhouding tot deze motie.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Eigenlijk sluit dat natuurlijk precies aan met deze motie. Ik denk dat het niet 
verstandig is om het overschot uit de septembercirculaire meteen aan allerlei dingen te spenderen 
maar laten we dat met de samenleving, met de stakeholders bespreken en kijken waar de nood het 
hoogst is en daarom wellicht in de Kadernota daar al een richting aan te geven met z’n allen met de 
raad en de samenleving.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, een vraag aan de heer De Regt over samen de kaders bepalen voor 
2017, daarin wordt gezegd van laten, van, vanuit, vanuit participatie voor de samenleving laten we 
kijken wat we gaan doen met overschot. En ja ik vraag me een beetje af of die participatie iets nieuws 
is. Gebeurt dat dan nu niet? Zijn er nu geen contacten vanuit de raad met de samenleving? Omdat 
hier zomaar ineens een motie voor opgesteld wordt. 
 
De heer DE REGT: Natuurlijk zijn die contacten er al wel maar in het kader van het interactief  
kaderstellen wat we eigenlijk de vorige raadsperiode zijn opgestart past dit precies in het verlengde 
hiervan. En op die manier willen we het aan gaan kleden, zeg maar. 
 
Mevrouw OUDHOF: Maar geeft u dan aan van we hebben dit altijd te weinig gedaan dus we moeten 
nu alsnog weer de interactie met de samenleving gaan zoeken, want dat lees ik eigenlijk uit uw motie. 
 
De heer DE REGT: Ik denk dat we inderdaad in het verleden te weinig de samenleving opgezocht 
hebben. Vandaar dat we ook de vorige keer gestart zijn met dat interactief kaderstellen en eigenlijk 
past dit prima in dit traject. Ja.  
 
De VOORZITTER: Gaat u door meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Goed ik was bezig met mijn wijzigingsvoorstel voor de ledverlichting aan te 
kondigen. Gelet op het hoge energieverbruik bij sportverenigingen is het vooral ook in het kader van 
duurzaamheid verstandig oude verlichting te vervangen door energiezuinige en onderhoudsvrije 
ledverlichting. De besparing op energiekosten komt ten gunste van de verenigingen en dit kan de 
weggevallen ekotaks subsidie bij deze clubs gedeeltelijk opvangen. Ook kan energiebesparing 
worden bereikt met het gebruik van zonnepanelen op sportparken waarbij de gemeente subsidie aan 
kan vragen bij het Ministerie welke in de plaats komt van ekotaks subsidie. De Roosendaalse Lijst 
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dient een amendement in ter vervanging van de verlichting bij Buitensportaccommodaties en tevens 
dragen wij het college op te onderzoeken hoe gebruik van zonnepanelen op sportaccommodaties 
verder gestimuleerd kan worden. En daar wil ik graag een amendement voor indienen. 
 
De VOORZITTER: Ja als u dat doet dan kan daarna de heer Beesems, ja ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Amendement “Ledverlichting buitensportaccommodaties”, beslispunt 1 aan te 
vullen met dien verstande: Op de buitensportaccommodaties voor 1 juli 2016 bestaande verlichting 
wordt vervangen door ledlampen. De hiervoor benodigde kapitaallast van 75.000  euro in 2016 ten 
laste te brengen van de post onvoorzien. En voor 1 april 2016 onderzocht wordt hoe gebruik van 
zonnepanelen op buitensportsportaccommodaties kan worden gestimuleerd en welke financiële 
voorwaarden hieraan moeten worden verbonden voor de deelnemende partijen. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 13 en heet “Ledverlichting 
buitensportaccommodaties”. De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Roosendaalse Lijst krabbelt terug met betrekking tot 
het aantal subsidies wat in het verleden gekort is, chapeau wij willen dat graag zien. Verenigingen 
stimuleren het voorstel vinden wij ook heel sympathiek, echter het beslaat maar een beperkt deel van  
alle verenigingen. Hoe kun je verkopen dat een aantal verenigingen worden bevoordeeld en anderen 
dat niet hebben. Wij kunnen ons zo voorstellen dat er meer geld naar de verenigingen gaat om 
dezelfde redenen duurzaamheidsinvesteringen zodat iedereen daar profijt van heeft en niet alleen de 
buitensporters. 
 
De heer DE REGT: De buitensportverenigingen die worden juist geconfronteerd met het afschaffen 
van de ekotaks subsidie die raken daar 2.000-3.000 euro per, per jaar aan kwijt. En door op deze 
manier de zaak te kunnen compenseren sta je ze weer een beetje bij. Binnensportverenigingen die 
hebben vaak niet te maken met eigen energierekeningen, die huren vaak een accommodatie en 
betalen daar een vast bedrag voor, niet apart een stroomrekening en die hebben ook geen last van 
het wegvallen van de ekotaks subsidie, dus vandaar dat we het beperken tot de 
buitensportverenigingen. 
 
De VOORZITTER: Ja, u kunt uw betoog vervolgen. 
 
De heer DE REGT: Dan ga ik over naar programma 4, het extra budget dat in 2015 op ons initiatief 
bewerkstelligd is voor het ledigen van afvalbakken in de weekends heeft een positieve invloed op het 
straatbeeld. We dienen voor een verlenging hiervan opnieuw een amendement in met de bedoeling dit 
structureel te maken. Dit gaan we financieren uit het restant van de 8 ton waar nog een bedrag van 
25.000 euro voor beschikbaar was. Amendement “Voortzetten ledigen afvalbakken” toe te voegen 
ledigen veelgebruikte afvalbakken in het weekend een bedrag van 25.000 euro. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 14 heet “Voortzetten ledigen afvalbakken” en 
zal straks ook bij het aparte raadsvoorstel van de 8 ton worden behandeld. Ja.  
 
De heer DE REGT: Extra middelen vragen voor het omvormingsvraagstuk. In de Begroting van 2015 
hebben we 5 ton geoormerkt om een begin te maken van het omvormen van oud naar nieuw groen. 
Onlangs heeft de wethouder aangegeven nog 6 ton nodig te hebben om deze klus te klaren, waarbij 
met name de schade aangericht door worteldruk aan verhardingen hersteld dient te worden. Wij willen 
graag dat dit gebeurt en daartoe dienen wij een amendement in.  
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Het amendement heet “Afronding omvormingsimpuls”. Met dien verstande aan 
Programma 4 eenmalig vanuit de Algemene Reserve 6 ton wordt toegevoegd voor het herstel en 
tegengaan van schade aan verhardingen als gevolg van wortelopdruk, waarmee de dit jaar ingezette 
groenomvormingen afgerond kunnen worden en waarmee het algehele kwaliteitsprofiel verder 
verbeterd wordt. 
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De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 15 en heet “Afronding omvormingsimpuls”. De 
heer Yap heeft een vraag. 
 
De heer YAP: Voorzitter, we snappen het amendement. Alleen we vragen ons af wat de 
Roosendaalse Lijst vindt dat dit niet gewoon in de reguliere Begroting wordt geregeld of in een 
separaat raadsvoorstel als een wethouder aangeeft dat dat nodig is, want nou moeten we weer zaken 
herstellen net als vorig jaar met die 5 ton kwaliteitsimpuls. 
 
De heer DE REGT: Ja, de reguliere Begroting biedt daar wellicht niet de ruimte voor. Het is ook een 
eenmalige investering en om dat regulier in de Begroting op te nemen dat lijkt me ook niet zo 
verstandig. Het weerstandsvermogen is op dit moment dermate groot dat er best een kleine 6 ton 
uitgehaald kan worden om die eenmalige actie af te ronden. En vanaf dat moment zal het ook het 
reguliere onderhoud minder tijd en geld gaan kosten omdat die ja het wat onderhoudsvriendelijker 
gaat worden. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, de Roosendaalse Lijst is neem ik aan nog steeds warm 
voorstander van de beleidsnota Verbindend Beheer waarbij duidelijk is afgesproken dat het 
kwaliteitsniveau fors naar beneden gaat. In de binnenstad moet het dan wat beter blijven. Wethouder 
Schenk geeft keer op keer aan dat zij handelt in het kader van die afspraken van Verbindend Beheer. 
Nu gaat het pijn doen, nu gaan zelfs uw stemmers die gaan klagen. Nu komt u dus met de 
portemonnee. Vindt u dan dat eigenlijk toch er opnieuw gekeken moet worden naar die Kadernota 
Verbinden Beheer en dat we misschien toch maar nieuwe afspraken moeten gaan maken om het 
kwaliteitsniveau wel op orde te brengen? 
 
De heer DE REGT: Nou het liefste hebben we natuurlijk overal kwaliteitsniveau A of B, maar u weet 
ook dat dat echt miljoenen gaat kosten en die zijn er op dit moment gewoon nog niet. Dus wij streven 
ernaar om in ieder geval overal minimaal niveau C te halen en daar waar het echt nodig is even een 
extra investering te doen om daar de schade op te lossen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus de Roosendaalse Lijst kiest gewoon voor minimaal onderhoud in de 
gemeente Roosendaal en de dorpen uiteraard.  
 
De heer DE REGT: Wij proberen en zo hoog mogelijk niveau na te streven binnen de beschikbare 
middelen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar dan, tot slot voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Die beschikbare middelen, u bent zelf ook financieel onderlegd, u weet dat 
er in ieder geval alleen al als je kijkt naar de reserves dat daar gewoon miljoenen beschikbaar zijn, 
miljoenen. U weet ook dat er heel veel verborgen stille reserves zijn, zoals bijvoorbeeld Borchwerf II 
waar we zo miljoenen vandaan kunnen halen om juist dat te doen om de basis op orde te brengen. 
Waarom gaat u dan niet daar aan trekken om juist die miljoenen beschikbaar te stellen voor die 
bekende scheve stoeptegel, ja de vergrassing van de stad waar ook mensen in Wouw over beginnen 
te klagen. Er is geld genoeg. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Er is geld genoeg dat zit in Bestemmingsreserves dus het woord zegt het al die 
hebben al een bepaalde bestemming, er liggen beheerplannen onder dus u kunt daar natuurlijk 
zomaar niet geld uit plukken. De motie van de VLP om wat stille reserves om het zo maar even te 
noemen om die wel over te brengen naar een actieve reserve die hebben we nu gesteund en voor de 
rest moeten we het doen met de gelden die we hebben. 
 
De VOORZITTER: Oké. U dient nog wat moties in, schat ik voorzichtig in. 
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De heer DE REGT: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Laatste motie die we hebben gaat over de hondenspeelplaatsen. Recente komst 
van enkele hondenspeelplaatsen is een verrijking voor onze gemeente. De Roosendaalse Lijst vindt 
dat een dergelijke voorziening thuishoort in iedere wijk en dorp. Hondenbezitters betalen 
hondenbelasting en mogen daar best iets voor terugzien. We dragen ter stimulering van de komst van 
meer hondenspeelplaatsen de wethouder op hierbij een aanjaagfunctie te vervullen in de vorm van 
voorlichting, facilitering en ondersteuning het eerste initiatief zal echter wel zelf vanuit de bewoners 
moeten komen in het kader van de participatie. De motie dien ik hierbij in “Aanleg 
hondenspeelplaatsen”. Besluit: Het College te verzoeken meer hondenspeelplaatsen te realiseren in 
alle wijken en dorpen door initiatiefnemers te stimuleren en te helpen in de zoektocht naar de juiste 
locatie, het creëren van draagvlak en het faciliteren bij de aanleg, daar waar mensen het middels 
eigen initiatief niet verwezenlijkt krijgen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 9 en heet “Aanleg 
hondenspeelplaatsen”. De heer Schijvenaars nog een vraag? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? In het verleden hebben wij met elkaar de afspraak gemaakt dat 
de opbrengst van de hondenbelasting dat die verdwijnt in de algehele middelen. Dat is in het verleden 
al eens vaker gezegd van moeten we dan niet iets gaan doen voor die hondenbelastingopbrengsten. 
Het antwoord was nee. Nu komt u met dit voorstel, een sympathiek voorstel, omdat wel te gaan doen. 
Bent u dan van mening als Roosendaalse Lijst dat alle opbrengsten van hondenbelastingen ook 
daadwerkelijk zeg maar besteed moeten worden voor honden en wellicht ook katten, diervriendelijke 
oplossingen. 
 
De heer DE REGT: Nee, die mening delen wij niet. Aan deze motie zit ook geen enkele euro 
gekoppeld het gaat er alleen om om het initiatief vanuit de bevolking verder te stimuleren.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
 
De heer DE REGT: Tot slot, het vluchtelingenvraagstuk. Wij danken het college voor de uitgebreide 
informatie die wij gisteren per brief mochten ontvangen. En dit geeft ons tezamen met de door de 
Roosendaalse Lijst opgestarte vragenactie een goed beeld van de huidige Roosendaalse situatie en 
wat er leeft bij onze inwoners. Tot slot nog een aantal moties en amendementen die wij graag mede 
indienen ze zijn al gepasseerd. Van het CDA overigens nog niet daarbij steunen wij de motie 
peuterscenario’s als die zo meteen ingediend gaat worden en natuurlijk ook de motie interactie met de 
samenleving. De SP-motie investeren in het voorliggend veld daar staat ook onze naam onder. En de 
VLP de amendementen wielersport, Leemstraat en herziening reserves die dienen wij graag mee in. 
En de Begroting die zullen wij uiteraard gewoon steunen.  
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, meneer De Regt. En dan in deze termijn van de zijde van de raad 
last but not least de fractie van het CDA mevrouw Van den Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt het goed, de CDA-fractie is 
vandaag als laatste aan de beurt. En ik zal het daarom zo kort mogelijk houden. Maar allereerst wil ik 
toch ook de complimenten namens de CDA-fractie overbrengen aan het college en alle ambtenaren 
die zorgvuldig gewerkt hebben aan het samenstellen van deze Begroting en het bijbehorende 
aanvullende raadsvoorstel. Nou, het is, ik ga niet de algemene beschouwingen herhalen van de vorige 
keer, ik hou het zo kort mogelijk. En ik beperk met tot het indienen van de moties die wij hebben 
voorbereid. Ze zijn al een paar keer voorbij gekomen, genoemd door mede indieners dat zijn er 
gelukkig een aantal. Ik wil beginnen met de motie “Interactie met de samenleving”, deze motie heeft 
betrekking op het raadsvoorstel fonds “Nog te bestemmen”. Wat wij willen is dat er voor die 150.000 
euro structureel die nog ingevuld kan worden voor maatschappelijke activiteiten dat de raad daarmee 
een interactief proces aangaat met de samenleving. En ik zeg uitdrukkelijk de raad, wij gaan dus niet 
zeggen college organiseer het even voor ons. Nee, wij gaan als raad daarmee aan de slag en 
uiteraard hebben wij daarbij nodig de hulp en de ondersteuning van de griffie. Daartoe zal ik de griffie 
uitnodigen ook. Ik zal even de motie gewoon indienen en alleen het dictum voorlezen. Besluit dat de 
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raad in goede samenwerking aan de slag gaat om een interactief proces te organiseren met 
organisaties en inwoners teneinde een zo groot mogelijk draagvlak te vinden voor ideeën uit de 
samenleving om de extra voor de maatschappelijke activiteiten beschikbare middelen van 150.000 
euro uit de begroting 2016 te gaan besteden. En dat de raad dit proces afrondt voor 1 mei 2016. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 10 en heet “Interactie met de samenleving”. En de 
heer Yap heeft een vraag. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, twee vragen. Eerste vraag u wilt een interactief proces opzetten voor 
150.000 euro. Nou dat proces kost ook geld, zonde van die 150.000, want dat zal er vanaf moeten 
gaan. Dat is één. Hoe kijkt u daar tegen aan. En twee, bent u niet bang dat er een beetje dubbel werk 
wordt gedaan omdat het college natuurlijk ook voortdurend in overleg is met inwoners, met 
maatschappelijke partners om een voorbeeld te geven vitale wijken en dorpen daar wordt dit najaar 
verder gegaan met  die uitwerking van die vitaliteitskaarten en wat goed is voor iedere wijk en dorp.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, natuurlijk meneer Yap ik begrijp uw vraag. Uiteraard doet het 
college ook allerlei goede dingen in een interactief proces met de samenleving en komen er goede 
voorstellen. Maar wat wij bedoelen is, ja ik heb het bij de algemene beschouwing genoemd, de vorige 
periode is er ingrijpend bezuinigd via de en ingrijpend hervormd via de Agenda van Roosendaal nou 
dat trilt hier en daar nog wat na dat schuurt nog wat. En wij krijgen signalen toch uit de samenleving 
wensen op het cultuurgebied, sportgebied en ja juist die kleinere wensen die op die manier te 
realiseren zijn willen we op deze manier aanvliegen. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dan dient u toch gewoon een voorstel in om dat te regelen in deze 
gemeenteraad. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Wat te regelen? 
 
De heer YAP: Wij zitten hier toch als, als politieke partijen om die geluiden uit de samenleving op te 
halen en hier bijvoorbeeld door daar geld in de Begroting voor vrij te maken om dat op te lossen. En 
als u nu bijeenkomsten gaat organiseren nogmaals daar heeft u nog geen antwoord op gegeven, 
maar bijeenkomsten kosten geld dat gaat weer af van die 150.000 euro dat is toch zonde. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, waar het ons om gaat is dat we de zaken goed tegen elkaar 
af kunnen wegen, dat lijkt ons beter voor dit bedrag in plaats van allerlei losse voorstelletjes in te 
dienen door verschillende partijen. We willen juist een gezamenlijke goede afweging kunnen maken. 
Dan ga ik verder, we hebben nog een motie voorbereid ook… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw, sorry. Mevrouw Koenraad nog op het vorige punt, denk ik. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, even één vraag voor de duidelijkheid, want er staat maatschappelijke 
activiteiten. Bedoelt mevrouw Van den Nieuwenhof dan dat er allerlei wensen kunnen worden 
ingediend in die interactieve kaderstelling of in die interactieve sessies of gaat het erom dat 
verenigingen en stichtingen met elkaar een activiteit gaan ondernemen en daar subsidie voor vragen. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou met maatschappelijke activiteiten, dat woord staat er 
eigenlijk in om de tekst aan te houden uit het raadsvoorstel, dus dat heb ik op die manier. Maar ik 
bedoel eigenlijk dat verenigingen, organisaties, verenigingen en stichtingen hun wensen kenbaar 
kunnen maken. En met maatschappelijke activiteiten bedoel ik dan de activiteiten die die betreffende 
organisaties, stichtingen doen.  
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Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, maar dan gaat het dus vooral over materiële wensen begrijp ik dan 
van het CDA. Of gaat het dan over verbindende activiteiten die mensen met elkaar in verband 
brengen. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Zeker, zeker, zeker als een stichting een goed plan heeft  om 
met een mooie verbindende activiteit aan de slag te gaan dat kan er zeker onder vallen absoluut.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Maar kunnen ze die aanvragen niet gewoon doen dan? Kunnen ze niet 
gewoon dan een verzoekje indienen bij u of bij het college en is het nodig om daar die sessies voor op 
te zetten? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Natuurlijk kunnen stichtingen ook gewoon subsidieverzoeken en 
wat dan ook alles indienen, maar wij vinden het juist mooi om dit proces met de samenleving op die 
manier aan te gaan. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter. Ja, ik vraag me dus inderdaad af van, van Sinterklaas, dat is 
natuurlijk. Maar u wilt eigenlijk ook herkenbaar zijn als Sinterklaas, daar komt het op neer, denk ik. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou dat is geen vraag, daar hoef ik ook geen antwoord op te 
geven. Ik ga verder met het indienen van de tweede motie die wij hebben voorbereid ook al een aantal 
keren genoemd door de mede indieners. En deze motie, het is ook al genoemd door de VVD. Even nu 
even wat toelichting nodig vanwege de actualiteit. Ik moet zeggen dat ik het wel opvallend vind dat als 
er een tv-programma er is dat iedereen daar meteen op ingaat. Wij zijn ook gevoelig voor actualiteiten 
en media absoluut we willen wel ervoor waken dat we geen incidenten-politiek gaan doen of pers-
politiek of wat dan ook. De motie waar gaat het om. Wat wij willen bereiken, ik denk, staat niet zo ver 
af van wat de eerdere indiener de heer Yap van de andere motie die over hetzelfde onderwerp gaat… 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik durf het bijna niet te doen, want stel dat 
iemand van de media kijkt dan wat ik me moeilijk kan voorstellen inmiddels, dan zou ik het misschien 
daarom doen. Maar Brandpunt heeft gisteren in een programma een aantal mensen achter elkaar 
gepresenteerd en de conclusie is dat op alle meetbare punten de voorschoolse educatie een effect 
had van nul, nul, nul, nul en nul.  Dus de reden dat wij het hier even genoemd hebben is niet omdat 
het op televisie was, maar omdat wij hebben vernomen dat wetenschappers zeggen dat het effect nul, 
nul, nul en nul is. En nou ja, als je daar een paar honderdduizend euro in gooit voor een effect van nul 
dan moet je wel even goed daarover nagedacht hebben. Maar onze handtekening staat onder uw 
motie in ieder geval, dus daarom hebben we ook aangegeven kijk gewoon even of het nou nul is bij 
ons en het heeft niets met media te maken en ik denk dat ik hier wel voor meerdere mensen spreek.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, nee ik begrijp het. Het is ook niet bedoeld als een aanval het 
is gewoon ook een constatering dat de media ook een rol spelen en dat is ook terecht dat we ingaan 
op de actualiteit, daar zijn wij ook gevoelig voor dat zei ik er ook bij. Waar gaat het ons om. Wij willen 
namelijk bereiken dat, ik heb dus ook die uitzending gezien en dat effect dat nul zou zijn dat heb ik 
ook vernomen. Maar ik heb vooral ook naar de aanbevelingen gekeken in die uitzending en er wordt 
gezegd zorg er in elk geval voor dat de ontschotting plaatsvindt tussen doelgroepkinderen, peuters 
met een achterstand, peuters waar niks mee aan de hand is, ontschotting tussen primair onderwijs, 
kinderopvang, dat was ook een belangrijke aanbeveling en daar willen wij juist voor gaan, die 
ontschotting. Dat is ook terug te lezen in onze motie. Alleen wat willen wij, we willen aan het college 
opdragen of vragen om verschillende scenario’s om tot die ontschotting te komen en tot een 
voorschoolse voorziening voor alle peuters dat dat dus voor alle peuters bereikbaar en betaalbaar is in 
Roosendaal. Daarnaast willen wij aan het college vragen om te stimuleren om te komen tot meer 
integrale kindcentra maar de evaluatie moet nog plaatsvinden van de kindcentra die nu draaien, dus 
die evaluatie willen we ook nog wel even afwachten. Het verschil tussen onze tekst van het dictum en 
daar beperk ik me even toe, want die overwegingen ja dat komt allemaal wel een beetje overeen. Wij 
vragen dus scenario’s van het college en wij hebben eigenlijk een beetje zorgen over de 
uitvoerbaarheid van de motie die ingediend is door de heer Yap, maar ik denk, ik wil eigenlijk ook aan 
het college vragen om daarop te reageren. Hoe zit het met de uitvoerbaarheid van de motie ingediend 
door de heer Yap. Maar nogmaals zoals eerder ook aangegeven staan wij open voor, om te komen tot 
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een raadsbrede motie, als we elkaar kunnen vinden op inhoud zijn we er helemaal voor. Dus ik nodig 
uit tot overleg. Het gaat er ons niet om, het gaat om ons resultaat om de uitvoerbaarheid niet om wie 
een motie indient of wat dan ook. 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het altijd buitengewoon verrassend. U bent 
net door GroenLinks betiteld als de nieuwe Sinterklaas van Roosendaal en bij deze hele motie over  
die, over die, die vroegschoolse opvang. Ik heb alle mailwisselingen voorbij zien komen en volgens mij 
gaat het erom wie staat als eerste bovenaan. En als u dan zegt in uw betoog van we bedoelen 
allemaal hetzelfde maar het verschil zit in het woordje kom met een goed plan en met scenario’s. Ja ik 
vind het wel heel erg jammer als we op dit niveau met elkaar moeten gaan strijden wie als eerste 
onder een motie staat. Kunt u dat nou eens even toelichten dat die ruis uit de discussie gaat, want ik 
vind het gewoon jammer voor het onderwerp zelf. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Meneer Schijvenaars, ik denk dat u net heel hard bezig was met 
het formuleren van uw eigen vraag, want ik zei als laatste zin het gaat er ons juist om het resultaat, 
wat bereikt wordt en niet om wie een motie indient of wie welke motie het gaat halen of zo. En ik heb 
nog een keer uitgenodigd om te komen tot een raadsbrede motie en daar staan we hartstikke open 
voor en ik moet wel even kijken naar de mede indieners maar ik denk dat ik ook namens hen spreek. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dat moet PvdA dan toch van het hart, want we hebben bij de Kadernota 
2016 gevraagd om een meer open houding van de oppositie. En volgens mij speelt u nu een redelijk 
schijnheilig verhaal door te zeggen we staan daarvoor open, want volgens mij was het zo dat we bij de 
algemene beschouwing al hadden gezegd, laten we komen samen tot een gedragen stuk en uiteraard 
in samenwerking met alle partijen. En tot op heden of tot eigenlijk vanavond hebben wij niks van het 
CDA gehoord u heeft enkel alleen uw coalitiepartners benaderd. Dat is toch vreemd? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: U heeft wel degelijk van mij gehoord. We gaan het nu hebben 
over onze eigenlijke onderlinge communicatie, ik denk dat dat niet interessant is voor onze stad. Ik 
kan wel tegen u zeggen dat ik meteen na uw concept daarop heb gereageerd. Ik heb ook vandaag 
met u contact gehad, ik heb de afgelopen dagen ook gemaild en zo dus wat dat aangaat ben ik het 
niet met u eens. Maar ik wil vooral samenwerken, daar nodig ik u toe uit maar ik wil eerst ook de 
reactie van de wethouders op de uitvoerbaarheid van bepaalde teksten of opdrachten. Ik kan er niks 
aan doen meneer Yap, maar dat is voor ons toch belangrijk om mee te wegen.  
 
De VOORZITTER: Ja, als u de motie dan nog even formeel indient dan ronden we daarmee de termijn 
af. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Besluit het college op te dragen om zo spoedig mogelijk  maar 
uiterlijk voor vóór 15 februari  2016 te komen met verschillende scenario’s voor voorschoolse opvang  
voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar. Bij de verschillende peuterscenario’s rekening te houden met de 
positie van de scholen in de kleine kernen. Bij deze scenario’s partners zoals de kinderopvang, het 
primair onderwijs en het peuterspeelzaalwerk te betrekken. Bij een positieve evaluatie van het ICK 
Kroevendonk het vormen van meer IKC’s  te stimuleren. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 11 en heet “Peuterscenario’s en stimuleren 
integrale kindcentra”. Dan zie ik de heer Beesems staan van dezelfde fractie als vorige 
interrumpanten, hoe…nee of het moet een hele dringende zijn wat de heer Schijvenaars is vergeten. 
Wat ik me niet voor kan stellen.  
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben twee inhoudelijke vragen over het geheel. Er 
wordt gesproken in het dictum over verschillende scenario’s onze vraag daarbij is is het vrijblijvend 
voor de ouders om de peuters daar naartoe te sturen ook één van de scenario’s. Tweede vraag die wij 
erbij hebben de positieve evaluatie van het kindercentrum Kroevendonk dat is een incident. En ik 
dacht u juist gehoord hebben dat u niet op incidenten wilde reageren. In uw betoog verder zegt u dat 
er meerdere centra zijn en ik wil weten of ze allemaal meegewogen worden in de evaluatie. 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou ik begin met de eerste vraag de vrijblijvendheid. Ik denk dat 
er zolang er geen leerplicht is voor peuters dat je niet ouders kunt verplichten om hun kinderen ergens 
naartoe te sturen. Je kunt het hooguit stimuleren door goede voorschoolse voorzieningen te hebben. 
De tweede vraag gaat over de evaluatie van het IKC. In de Begroting staat letterlijk die moet nog 
plaatsvinden, het IKC Kroevendonk. Maar de beantwoording op vragen in de memorie van antwoord 
staat de aanvulling dat ook anderen, ook gekeken wordt naar andere voorbeelden.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dat was dan van de zijde van u raad de eerste termijn van 
vanavond. Ik stel voor dat wij nu tot 19.00 uur schorsen voor de dinerpauze en dan kunt u stemmen 
voor de Brabant Derby dorp omdat Nispen gaat winnen. Dus daar komen mensen beneden bij u in de 
gewelvenzaal en als u het nog niet heeft gedaan, doe het dan wel of gebruik een andere naam om het 
nog een keer te doen…. Doen de anderen ook in Brabant is mij verteld uit zeer betrouwbare bron. 
Maar Nispen vooruit en Nispen nummer 1. 19.00 uur komen wij dan bij u terug met een reactie van het 
college op de ingediende amendementen en moties. Ik wens u smakelijk eten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor de dinerpauze tot 19.00 uur. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering.  
 
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren. Ik zou met u welnemen de vergadering weer 
willen hervatten en dat doen wij zoals u weet met een reactie van de zijde van het college op de 
ingediende moties en amendementen. Wij doen dat zo dat ik begin met wethouder Theunis vanuit zijn 
algemene financiële view als wethouder Financiën ook tevens op zijn vak onderdeel en dan 
respectievelijk al de wethouders zoals ze er zitten. Op het eind zal ondergetekende voor zijn gestelde 
vragen, amendementen, moties antwoorden. En ik vraag ook de wethouders om als we het hebben 
over een motie/amendement noem even het nummer van het amendement en de motie en het 
onderwerp zodat ook de raadsleden weten welk amendement of welke motie wordt becommentarieerd 
door de, door het desbetreffende collegelid. Ik start met het geven van het woord aan wethouder 
Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja dank u wel, voorzitter. Laat ik de view maar even overslaan en het tempo er 
ook inhouden en gelijk overgaan tot de reactie op de amendementen en de moties. Laat ik beginnen 
met amendement nummer 1 financiële injectie Platform amateur wielersport. U moet uiteraard 
begrijpen dat ik op zich vanuit sport wethouder het, het amendement zonder meer toejuich en eigenlijk 
ook verder geen belemmeringen zie voor de uitvoering daarvan. Met die opmerkingen, maar de raad 
heeft u dat al heel duidelijk meegegeven laten we goed kijken ook samen met, met de organisatoren 
van de wielerevenementen om dat geld zo goed en zo actief mogelijk voor wat misschien ook wel 
eens genoemd mag worden de echte wielergemeente van West-Brabant ingezet kan gaan worden. 
Amendement nummer 6 het amendement van dood geld naar levend geld, die wil ik ten, ten zeerste 
ontraden aan u raad, voorzitter, omdat het amendement onuitvoerbaar is. Er wordt ook niet gezegd 
welke voorzieningen, welke reserves daaronder vallen, daarmee is ook het amendement eigenlijk 
helemaal niet uitvoerbaar. Los van het feit dat er voorbeelden genoemd worden die gewoon totaal 
onmogelijk zijn, noem ik alleen al de voorziening dubieuze debiteuren van de sociale dienst die wij 
moeten hebben waar de accountant ook altijd opmerkingen over maakt dat die en als die niet hoog 
genoeg is zelfs moet worden opgehoogd. Dus dit amendement ontraden, ik heb het al een beetje 
gerekt voor de verwacht eruptie, interruptie, ik weet niet wat het wordt. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Kan de wethouder verklaren waarom op zo’n specifiek voorbeeld er geen 
stortingen zijn en onttrekkingen zijn? 
 
De heer THEUNIS: Voorzitter, ik kijk heel algemeen en dat is mijn taak op het amendement om te 
beoordelen of het eerste criterium is al of het gewoon technisch uitvoerbaar is. Het is niet uitvoerbaar. 
Je kunt het amendement niet verwerken in de Begroting. Dat is mijn eerste en belangrijkste oordeel 
over het amendement. 
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De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik respecteer de opvatting van de wethouder maar ik vraag 
hem heel simpel hoe het dan staat, waarom er geen onttrekkingen zijn en geen stortingen zijn. Een 
hele eenvoudige vraag, want wat je namelijk ziet bij heel veel reserves en voorzieningen is dat daar 
gewoon altijd een vast bedrag staat, zonder dat in de overzichten staat van zoveel gestort of zoveel 
onttrokken. Daarmee gebeurt er dus niets in de betreffende reserve en voorzieningen. En de vraag is 
denk ik wel gezegd dat u in ieder geval als wethouder Financiën uitlegt waarom dat zo is. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, ik zou daar graag een antwoord op willen geven wanneer er gewoon 
een lijstje had gestaan bij de voorzieningen en bestemmingen, die, Bestemmingsreserve die de heer 
Schijvenaars bedoelt als er geen lijstje is kan ik er niet op reageren. Ik kan wel reageren op degene 
die genoemd zijn, ik noem maar bijvoorbeeld de voorzieningen. Voorzieningen kan je sowieso niet 
aankomen, dubieuze debiteuren dat kan helemaal niet, als ik kijk de voorziening vervanging 
kunstwerken die wordt dit jaar leeggehaald dus die kan je al niet leeghalen staat heel duidelijk in de 
actualisatie reserves voorzieningen. Als je kijkt naar Bestemmingsreserve Courage, een aantal zitten 
al in het amendement van de VLP. Overigens Courage is ook al 60.000 onttrokken die wordt daar ook 
genoemd, die klopt dan ook niet. Dus er zijn wat dat betreft, ik kan niet ingaan op een lijstje wat ik niet 
ken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter, ik begon mijn interruptie met een hele basale vraag, 
waarom staat er op een bewuste post geen onttrekking en staat er geen storting. De wethouder heeft 
tot drie keer toe de kans gehad om daar antwoord op te geven, hij doet dat niet. Moet je dan 
concluderen dat de wethouder het niet weet, moeten we dan vragen aan de ambtenaren om het dan 
wel uit te gaan leggen? Want het is toch wel heel gemakkelijk om als wethouder te zeggen van ja het 
kan niet, het kan niet, het kan niet. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Nou dat eerste laten we sowieso dat is helder dat heb ik al aangegeven. Het 
criterium dat er nog niets aan onttrokken is en in gestort is dat is geen criterium, het gaat de raad heeft 
daar een besteding aan verbonden. Als ik even, ik noem maar iets bijvoorbeeld er staat  op 
Bestemmingsreserve Stadskantoor. Dat hangt af van besluitvorming van uw raad, voorzitter, wat te 
doen met het Stadskantoor en dan moet het worden onttrokken aan die reserve. Is dat dan ook dood 
geld in de opvattingen van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat is nou precies wat we hebben gedaan in het amendement, 
juist die staat er niet bij. Voor dat Stadskantoor omdat we ook weten dat daar nog besluitvorming over 
gaat plaatsvinden maar we hebben wel een lijstje gemaakt waar het wel staat. En keer op keer, 
voorzitter, gaat deze wethouder maar weer om de hete brij heen draaien. Hij kan niet of hij wil niet of 
hij wat dan ook, maar hij weigert antwoord te geven. Laten we dan gewoon vragen aan het ambtelijk 
apparaat om dan wel antwoord te geven waarom iets kan of niet kan.  
 
De VOORZITTER: Discussie wordt gevoerd met het college en niet met de ambtenaren. Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dat is heel simpel, daar staat geen lijstje in. Daar staan alleen maar 
voorbeelden genoemd. De heer Schijvenaars suggereert dan had hij een mooi uitputtend lijstje is het 
niet, staan een paar voorbeelden. Ik heb gereageerd op de voorbeelden en de rest van het lijstje van 
meneer Schijvenaars ken ik niet en daar zou ik graag op willen reageren maar dat staat er niet bij. Dat 
lijstje dat heb je overigens wel nodig om te kunnen verwerken in de Begroting. Daarmee is dit 
amendement ook niet uitvoerbaar.  
 
De VOORZITTER: Oké. Gaat u door. 
 
De heer THEUNIS: Dan amendement nummer 7 Bestemmingsreserve onderhoud, ook technisch niet 
uitvoerbaar, helemaal niet uitvoerbaar, want je hebt die verwerking nodig dat is het belangrijkste 
natuurlijk. Komende 5 jaar jaarlijks 4 miljoen worden onttrokken aan de reserves. Ja welke reserves 
en hoeveel per reserve dat hebben we wel nodig om dat hierin te verwerken uiteraard van overigens 
onuitvoerbaar welke reserves, want als we inderdaad de reserves die genoemd zijn die de raad 
belangrijk vindt van het Sociaal Domein, Binnenstadsfonds, Stadskantoor en dergelijke die de heer 
Schijvenaars zojuist zegt die die niet in zijn lijstje zet dan hou je eigenlijk alleen maar de reserves over 
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waar die uit kan die de weerstandscapaciteit uitmaken naast die 20 miljoen uit de reserves van de 
weerstandscapaciteit hebben we helemaal geen weerstandscapaciteit voor. Dit vind ik nou typisch een 
amendement wat totaal, maar dan ook totaal niet uitvoerbaar is, maar ook geen duidelijkheid geeft in 
de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Amendement nummer 9 Reservering 
vennootschapsbelasting ja weliswaar uitvoerbaar maar compleet overbodig maar ook eigenlijk heel 
fout, daar wordt gezegd het risico, voorzitter, kent u raad het risico van de vennootschapsbelasting is 
heel duidelijk aangegeven, opgenomen in de risicoparagraaf en het financiële risico wat daarmee 
gepaard gaat is opgenomen in de weerstandscapaciteit. Dus dat zit al een deel in de reservering. 
Waarom zou u dan dit als risico er apart uithalen en in een aparte reserve zetten, terwijl het als risico 
financieel al benoemd is in de weerstandscapaciteit in de Algemene Reserve. Dus ook eigenlijk 
overbodig. Amendement nummer 10 Verlaging opbrengst afvalstoffenheffing, ja ik denk al voor de 
vijfde keer of zo, dat is een oud verhaal. Ik kan datzelfde oude verhaal weer wel opnieuw doen, dat ga 
ik niet uitgebreid doen. We zien overigens wel de voorziening, er is helemaal geen duidelijk over de 
arbitrage Attero of die helemaal niet, in tegendeel zelfs moeten nog afwachten. Wat dat betreft ook dat 
we ook zeggen van hou dat nog eventjes vast er vinden wel bestedingen mondjesmaat plaats om 
proeven uit te voeren en een aantal bestedingen die echt service  verhogend zijn voor de burger, u 
ziet het ook in de ondergrondse containers. Dus nogmaals ook aan de raad ik weet zeker dat u raad 
dat overneemt daar waar de raad al tot vier keer toe heeft besloten dit gaan we gewoon niet doen.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we hebben in het verleden vaker met elkaar gesproken over het 
teruggeven van delen van de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Toentertijd sprak de wethouder dat 
hij drie argumenten had om er niet op in te gaan, het ene was de arbitrage zaak van Attero, het 
tweede was een Rijksbijdrage en het derde waren de plannen voor onder andere de ondergrondse 
reststoffen containers. Ten aanzien van dat laatste heeft de wethouder keer op keer aangeven ik kom 
met uitgebreide plannen en keer op keer komt hij niet met plannen. Af en toe plaatst hij een 
ondergrondse container en dat is het dan, levert er een bezem bij zet een container recht en dat is het 
dan. Ten aanzien van de Attero arbitrage zaak, speelt ook al heel lang, daarvan is er herhaaldelijk 
gezegd wat zeg maar de ondergrens en de bovengrenzen kunnen gaan zijn, dan kun je het best 
hebben over een miljoen, zo zomaar kunnen. En over de rijksbijdrage van 2 ton dat is inmiddels al 
verrekend. Als je dan nu zou kiezen om toch maar 8 ton een keer terug te geven aan onze mensen 
die het hebben opgebracht, die ook hard hun best doen met het scheiden van afval dan is dat alleen 
maar sympathiek om dat te doen, voorzitter. En waarom blijft dan de wethouder weigeren om dat geld 
terug te geven waarom wil hij dan maar koste wat het kost op het geld te blijven zitten zonder dat hij 
met plannen komt waar hij het geld wel voor gaat gebruiken, zonder dat hij inderdaad gewoon ook 
maar het begin van uitzicht biedt over die arbitrage zaak. Hij blijft maar schermen van het gaat om 
vele miljoenen maar hij kan ook niks hardmaken, voorzitter. Waarom, waarom zo halsstarrig blijven 
zitten op dat vele, vele geld van onze inwoners. Het is wel belastinggeld. 
 
De VOORZITTER: Ja, uw vraag is  duidelijk. Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, het waarom is heel helder. En het waarom zit in die drie faliekant 
onjuiste beweringen van de heer Schijvenaars. Punt 1 zegt hij de wethouder heeft nooit een plan aan 
de raad of lijdt de heer Schijvenaars aan geheugenverlies, want op zijn verzoek van de Nieuwe 
Democraten heb ik een raadsmededeling doen uitgaan hoe wij een deel van die voorziening aan die 
plannen uit gaan geven. Die is niet op de agenda van de Commissie geplaatst. Meneer Schijvenaars 
heeft daar nooit iets van gevonden over dat plan, nadrukkelijk in de raadsmededeling staat dat plan 
nog wat we ermee gaan doen. Nooit een reactie gehad en nu in één keer is er geen plan meer. Als 
het gaat om de Rijksbijdrage dan verwacht meneer Schijvenaars dat met de per 1 januari 2015 
ingevoerde belasting op de restafval van 15 euro per ton die is verwerkt zoals dat ook hoort qua 
kosten in de afvalstoffenheffing, dat is nooit de bedoeling geweest dat die Rijksbijdrage die belasting 
ten kosten zou gaan van de voorziening. Tenslotte derde bewering boven- en ondergrens hebben we 
heel duidelijk aangegeven dan moeten wij voorzichtig zijn met de arbitrage hebben we al een keer de 
bandbreedtes aangegeven, zitten helemaal niet boven een miljoen maar die kan er mogelijk boven 
gaan zitten. Wat dat betreft nogmaals de waarschuwing om daar zeer voorzichtig. Tot slot als ik kijk 
naar de invoering van diftar, dan prijs ik mij gelukkig dat denk ik ook ambtelijk buitengewoon goed 
begeleid ook hiermee kunnen we ook een proef starten met het omgekeerd inzamelen hebben wij een 
heel stabiel consistent systeem voor onze burgers. Ik hoef alleen maar te wijzen op de publicaties van 
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menig buurgemeente waar men toch de vingers aan brandt aan invoering en op een wijze moet 
bijsturen die wij gelukkig in Roosendaal niet hoeven te doen, dankzij dit voorzichtige beleid. En dat 
vind ik van waarde hebben voor burgers dan als ik het uitreken om ze 20 euro eenmalig terug te 
geven en over 3 jaar dat ze met de brokken zitten. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Ja, dank u wel, voorzitter. Het klopt dat die Rijksbijdrage is verrekend. Het 
klopt dat diftar een succes is. Het klopt dat die bovengrens van die arbitragezaak met Attero niet 
boven de 1 miljoen uit zal komen, dat zegt u net zelf. Het klopt dat de wethouder inderdaad een 
voorstel heeft gedaan heel vaag over wat hij allemaal wil gaan doen maar nauwelijks smart te 
noemen. Dan nog haal je 1 miljoen er af van die ruim 3, wat is het ruim 3,3 miljoen hoogte van de 
voorziening. Dan hou je nog ruim 2 miljoen over, dan zou dat betekenen dat volgens deze wethouder 
hij dus nu plannen heeft gemaakt die de omvang hebben van die 2 miljoen en dat hebben ze niet. En 
dat weet de wethouder, dus de wethouder zegt alleen maar van blijf mij nu maar geloven, want ik weet 
wat goed is voor jullie. Ik vind wel een goede besteding voor die 2 miljoen. Het is geld van onze 
inwoners. 
 
De VOORZITTER: Wethouder op dit punt. 
 
De heer THEUNIS: Ja, tot slot, voorzitter. Het klopt weer niet ik heb niet gezegd van die 1 miljoen. Ik 
heb juist gezegd dat die bovengrens boven de 1 miljoen kan zitten en aanzienlijk boven die 1 miljoen 
kan gaan liggen, juist door die arbitrage waarvan ik heb gezegd juist die arbitrage die is heel kritisch 
en nogmaals die kan dat is heel goed mogelijk dat die ver boven de 1 miljoen ligt. Laat ik dat 
nogmaals herhalen dat misschien de heer Schijvenaars het dan begrijpt. Nu gaat hij in één keer 
zeggen over de plannen die ik heb gepresenteerd dat die vaag zijn, hele hoop kritiek. Dan blijf ik op 
mijn punt, had die dan ook geleverd op het moment dat uw verzoek dat ik die plannen aan u heb 
toegestuurd. Voorzitter, dan amendement nummer 11 “Nog te bestemmen”, het enige wat ik daarop 
kan reageren dat het raadsvoorstel op de 8 ton, het college het raadsvoorstel heeft gemaakt op 
verzoek van u raad met de informatie en de beraadslaging die u raad heeft doorgegeven tijdens de 
Kadernota. Wat dat betreft voor het college, de raad kan natuurlijk anders daarover beslissen laat 
duidelijk zijn, maar dat is de basis geweest voor het college om dit voorstel te maken. Amendement 
nummer 12 fondsen bij de Duurzaamheidsagenda. Ik zou als wethouder Duurzaamheid natuurlijk 
graag een half miljoen ontvangen maar helaas met een andere pet op van wethouder Financiën u 
kunt het motto geen plan geen geld, zou ik dat gewoon ontraden. Laten we eerst samen en die 
afspraken zijn gemaakt met elkaar de start maken van de Duurzaamheidsagenda. Als u zegt een half 
miljoen in die Algemene Reserve die zit er over een half jaar ook nog wel in. Wat dat betreft denk ik 
van maar laat wel duidelijk zijn de hele redenering en ook het betoog van mevrouw Koenraad die 
begrijp ik natuurlijk, die deel ik ook vanuit mijn portefeuille. Maar laten we eerst werken aan een goed 
plan en dan te kijken welke financiering die daar bij kan horen. Het amendement 13 over de 
ledverlichting, daar heb ik ook technisch geen bezwaren tegen. Dat vind ik ook op zich ja, zeg het 
natuurlijk als wethouder Sport een uitermate goed voorstel. Al moeten we wel goed kijken het is al een 
beetje genoemd maar goed planmatig uitvoeren van de besteding daarvan. De motie lokale 
belastingverkenning, de motie numero 2, in die zin zou ik die ook ontraden, omdat wij de komende tijd 
dan daar energie zouden gaan stoppen die dan wellicht later weer moet worden overgedaan. 
Waarom? Ik ben zeer bekend met vanuit, vanuit mijn lidmaatschap van de Commissie Financiën van 
de VNG als opdrachtgever van de Commissie Rinnooy Kan die inderdaad het rapport aanbevelingen 
hebben gedaan, de VNG-positie hebben geformuleerd ten aanzien van de belastingverruiming. Dat 
rapport is natuurlijk een onderdeel van alle beraadslaging en alle wetgeving die nog allemaal in de 
Tweede Kamer moet gaan gebeuren. Ik zou liever wachten op dit terrein van wanneer daar 
duidelijkheid is en dan wordt het echt inderdaad spannend. Als echt een belastingverruiming zal 
plaatsvinden bij de gemeente dan onderzoek te doen en dan ook de zaak op een rijtje te zetten. Ik zou 
het zonde vinden daar nu even wat energie in te gaan stoppen. Overigens moet ik wel zeggen die 
energie is vrij beperkt, want het belastingdomein van de gemeente is ook redelijk beperkt. Altijd 
redelijk goed in de Begroting, dus wat dat betreft zou het ook niet al te veel moeite hebben. Maar ik 
zou dat nu eigenlijk liever niet doen, maar de energie sparen voor wanneer het echt nodig is. Dan tot 
slot nog twee moties die ik enigszins samen wil behandelen, motie samen de kaders bepalen en de 
motie interactie met de samenleving, dat is iets, voorzitter, aan u raad om daarover te oordelen. Het is 
ook vind ik een motie meer nummer 8 en nummer 10 dat waarin de raad aanzet wordt gezet aan de 
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voorkant, ik denk. Namens het college kan ik spreken dat we spreken dat we dat ook zeer toejuichen 
wanneer de raad daar zelf mee aan de slag gaat. Misschien is het wel een advies van onze kant om 
dat te stroomlijnen. Als ik kijk naar interactie met de samenleving dan is dat heel duidelijk een traject 
waarin de raad zichzelf een opdracht geeft, de raad. Ik wil dan de indieners ook vragen of dat ook niet 
kan voor juist ook samen de kaders bepalen, gekoppeld aan de belangrijke kaderstellende raad van 
de raad zelf om niet die opdracht voor het traject te geven aan het college, maar ook aan de raad zelf 
en de griffie met natuurlijk desgewenst een faciliterende rol van het college. Ik denk dat je dan 
eigenlijk beide trajecten ook recht doet aan de rol van de raad in de voorkant van de raad dat de raad 
daar toch ook in de opdrachtsfeer die opdracht aan zichzelf geeft. Natuurlijk het college faciliterend 
maar zet dan ook niet dat college weer aan die voorkant. Nogmaals ik zie het terug in de motie 
interactie met de samenleving daar staat het ons inziens op deze wijze goed geformuleerd. De 
suggestie van onze kant is om dat ook in de motie samen de kaders bepalen op een zelfde wijze ook 
te formuleren. Dat is het, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars nog een interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, nog een laatste, voorzitter. De wethouder zei in zijn betoog ergens 
geen plan, geen geld. Dat heb ik goed begrepen, vraag ik via u aan de wethouder. Dat hij dat heeft 
gezegd. 
 
De heer THEUNIS: Ja, u heeft toch zelf verstaan wat ik gezegd heb? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee goed dan zijn we het in ieder geval daarover eens. Hoe kijkt dan 
de wethouder aan tegen het feit dat binnen deze Begroting er bijvoorbeeld heel veel geld is 
vrijgemaakt voor iets wat wordt afgekort met EAP, Economisch Actieplan. Vindt de wethouder dat 
daarvoor kan gelden dat dat inderdaad een plan is? 
 
De VOORZITTER: Ja maar er moet wel een interruptie plaatsen op hetgeen de wethouder heeft 
betoogd zojuist en dat ging niet over het EAP, dus dat is echt buiten de orde, een interruptie is een 
reactie op het betoog van de spreker en daar is het niet over gegaan.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de wethouder sprak over geen plan, geen geld. Hij sprak als 
wethouder van Financiën. Hij sprak namens het college, hij sprak over de Begroting. In de Begroting 
staat onder andere dat er ook geld vrijgemaakt is voor het Economisch Actieplan. Ik vraag daarom 
aan de wethouder geheel in lijn met zijn betoog, geheel in lijn met wat er allemaal vanavond is 
gedeeld met elkaar, hoe moet ik dan die opvatting van de wethouder duiden ten aanzien van geen 
plan geen geld. 
 
De heer THEUNIS: Heel simpel ik sta hier met een vergunning om te reageren op de ingediende 
amendementen en de moties en de rest niet. 
 
De VOORZITTER: Het woord is vervolgens aan wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u, voorzitter, ik zal ook ingaan op de moties en amendementen voor zover 
die mijn portefeuille betreffen. En dan begin ik met amendement 4 transitie muziekonderwijs De Suite 
ingediend door D66 en anderen. Voorzitter, ik hoor daar een aantal aansprekende zaken die het 
Muziekhuis De Suite zeker vooruit kunnen helpen. Paar jaar zekerheid geven hoor ik meneer Raggers 
zeggen, rustig en duidelijk aan de toekomst werken en een soepele en rustige transitie. Dat is precies 
de bedoeling met Muziekhuis De Suite om de komende 2 jaar daar handen en voeten aan te gaan 
geven. En ik stel het zeer op prijs meneer Raggers dat u zegt van nou daar hebben wij ook geld voor 
nodig 150.000 euro. Ik meld u dat in de Begroting De Suite gedekt is. Dus dat de kosten van De Suite 
die zijn in de Begroting gedekt. Deze, dit amendement wordt in 2017 wel heel interessant als we de 
balans op gaan maken, hoe verder met De Suite en we hopen dan natuurlijk dat we zo, zulke 
successen geboekt hebben dat dat Muziekhuis ook werkelijk wordt wat we ervan verwachten. Maar in 
ieder geval zijn de kosten gedekt in de Begroting en is het geld dus op dit moment per saldo niet 
nodig. Voorzitter, dan amendement… 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers op dit punt? Ga uw gang. 
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De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat enerzijds ons 
amendement al bekostigd zou zijn en anderzijds dat we maar zekerheid hebben tot 2017 en in ons 
amendement gaan we wel uit tot en met 2019. Dus ik hoor nog een discrepantie. Als u zegt dat tot 
2019 de huidige muziekondernemers mogen blijven zitten voor het huidige tarief dan kan ik 
overwegen om te kijken of  deze amendement, dit amendement moeten intrekken, kunnen intrekken. 
Maar ik hoor 2017 en ik hoor 2019.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, uiteraard is dat de bedoeling maar wij hebben, ik heb in de 
raadsmededeling gezegd tot en met 2017, want in 2018 dan zijn er weer verkiezingen en ja ik kan ook 
niet over de verkiezingen heen kijken dus ik heb gezegd in deze bestuursperiode in ieder geval 
gegarandeerd, maar ik ga ervan uit dat dat doorloopt ook daarna. Maar ik zou zeggen daar bent u ook 
zelf bij. Maar als het aan mij ligt gaat dat de komend jaar uiteraard een succes worden. 
 
De heer RAGGERS: Ik heb toch niet helemaal duidelijk wat u nu hard zegt. De huidige regeerperiode 
2017, de regeerperiode loopt tot 2018. Ik wil graag een harde toezegging voor dit amendement. 
 
De heer VERBRAAK: Ik kom in 2017 bij u terug met een tussenrapportage van nou zo is het gelopen 
in die 2 jaar die we gesteld hebben. En dan zult u als raad een besluit moeten nemen om De Suite 
door te zetten, daar zal het college uiteraard met een voorstel voor komen. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Hoor ik de wethouder eigenlijk zeggen dat u het 
amendement ontraadt of niet? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, de dekking is structureel voor De Suite, dus de dekking zit in de 
Begroting. Dus op de, in die zin is het, ik ontraadt het niet maar is het overbodig op dit moment. 
Voorzitter, dan ga ik door met het amendement van de Partij van de Arbeid vermindering taakstelling 
bibliotheekwerk. Ik verwijs nogmaals een keer naar de vragen zoals die ook beantwoord zijn door het 
college op vragen over de Begroting 2016, vraag 43 meneer Yap en ik citeer, voorzitter, “in overleg 
met de bibliotheek is afgesproken dat 250.000 euro gehandhaafd wordt en we realistisch zullen 
beoordelen welk deel haalbaar wordt en we gaan nu uit van het hele bedrag”. Dat is het citaat op 
vraag 43 gesteld over de Begroting. Voorzitter, dan de… 
 
De VOORZITTER: De heer Yap op dit punt een interruptie.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, is de wethouder bekend met de meest recente informatie van de 
bibliotheek die naar de gemeenteraad is toegezonden? 
 
De heer VERBRAAK: Ja. 
 
De heer YAP: Als u daaruit zou citeren staat toch dat dat niet realistisch is. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dan heeft u niet goed naar mij geluisterd, we gaan uit van 250.000 
euro en we gaan samen met de bibliotheek, dat is een hele andere benadering, kijken of dat 
realistisch is. Voorzitter, dan ook van de Partij van de Arbeid motie 4 met een prachtige titel moet ik 
zeggen kinderen verdienen de beste start, nou dat onderschrijft de portefeuillehouder Onderwijs 
helemaal. Voorzitter, er zijn twee zaken in de motie waar ik wat moeite mee heb. Dat is een 
implementatieplan opstellen, dan lijkt het er inderdaad op zoals daarstraks ook al door één van de 
sprekers gemeld werd dat wij als gemeente het onderwijs de plannen op willen gaan leggen. Uiteraard 
willen we aanjagen, we willen faciliteren. Maar een implementatieplan dat moet ook vooral samen met 
het onderwijs opgesteld worden. En voorzitter, waar ik nog meer moeite mee heb en daar gaat 
volgens mij de hele commotie over van Brandpunt, dat is de doorlopende leerlijn. Je moet er toch niet 
aan denken dat kinderen van 2,5 jaar al aan een doorlopende leerlijn deel moeten nemen. Volgens mij 
gaat het juist veel meer om spelend leren, kinderen die zich kunnen ontwikkelen, kinderen die 
inderdaad en dat ben ik wel met u eens niet al die schotjes tegenkomen, geïndiceerd, niet-
geïndiceerd. Nee we hebben kinderen en laten we proberen om die kinderen samen in 
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onderwijsvoorzieningen te plaatsen. En dan gaan we inderdaad richting integraal kindcentrum en daar 
de goede voorwaarden voor bedenken. En dan kom ik op de volgende motie die ingediend is over 
hetzelfde onderwerp door het CDA… 
 
De VOORZITTER: De heer YAP nog een interruptie op dit punt? Meneer Yap, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, als ik ook naar de tekst kijk dan denk ik dat de wethouder zou kunnen 
leven met dat er een scenario in samenspraak dus met de betrokken partners wordt opgesteld. En 
wellicht interpreteert de wethouder die doorlopende leerlijn iets anders dan de indiener had bedoeld, 
want in de meningen wordt ook, in de mening van de motie wordt ook onder het 3

e
 bolletje 

aangegeven, sorry onder het 4
e
 bolletje aangegeven eigenlijk wat daarmee wordt bedoeld. Leren is 

ook in onze ogen spelen, sporten, sociale vaardigheden en dergelijke, dus als, als we dat iets anders 
zouden formuleren, dus die twee punten plan vervangen door scenario, doorlopende leerlijn kunnen 
vervangen door wat ik net heb aangegeven dus dat breder aanbod. Zou de wethouder dan kunnen 
leven met deze motie? 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dat is wel mooi dat u dat zegt, want de dingen die u zegt die staan 
precies in de motie waar ik het nu over ga hebben. En dat is namelijk die, die ingediend is door een 
aantal andere partijen. Nogmaals ik denk dat de commotie in Brandpunt en daarom heb ik ook 
vandaag expliciet in uw richting gemeld dat ik de Staatssecretaris ondersteun in zijn visie op meedoen 
noem ik het. Maar als je het allemaal al onderwijs gaat noemen dan is dat precies waar we denk ik, in 
dit land afgelopen jaren een beetje in doorgeslagen zijn dat kindertjes van 2,5 vooral al moeten leren. 
Nee, dat moeten ze niet, ze moeten vooral meedoen en wennen dat er heel veel verschillende 
kindertjes in dit land leven waar ze mee samen kunnen spelen. En ik denk dat, dat de crux van het 
verhaal is wat de onderzoekers ook aangeven, we, dat we met onderzoeken, citotoetsen noem 
allemaal maar op aan de gang gaan als kindertjes nog heel klein zijn en dat moet je vooral niet doen. 
Maar dat de, de scholing het naar school gaan, het samen zijn en vooral ook en dan kom ik op een 
deel, het terrein van mijn collega Polderman terecht dat leerkrachten ook kunnen signaleren wanneer 
met een kind iets niet goed gaat. En dat we er aan de voorkant heel snel bij kunnen zijn, ook als ze 
nog heel klein zijn, want dan kun je nog de goede dingen doen en als het later wordt dan wordt het 
alleen maar heel vervelender, voorzitter dat richting de motie van het CDA en heel veel andere 
partijen. Die vragen om scenario’s en dat is eigenlijk precies de lijn die ik voorsta om u voor 15 
februari een aantal scenario’s aan te bieden en te laten zien van dit kan, dat kan, dat kan en daar 
hangen die kosten aan. En ik hoor meneer Yap al zeggen ja er komt 60 miljoen aan van deze 
regering. Dat klopt, maar er wordt ook weer 50 miljoen bezuinigd op onderwijsachterstanden. Het is 
dan maar zeer de vraag hoeveel geld, lokaal geld werd er straks over gesproken heb je dan nog nodig 
om kinderen naar onderwijsvoorzieningen te laten gaan in wijken en in dorpen, voorzitter. En die 
opdracht die wil ik heel graag aannemen zoals die in de motie peuterscenario’s en stimuleren integrale 
kindcentra hoe u dat opgeschreven hebt.  U heeft vandaag nog een interessant schrijven gekregen 
van de heer Dekker van de Kroevendonk die met dat integraal kindcentra, kindcentrum bezig is er zijn 
er overigens ook nog anderen in Roosendaal. en ik kom daar zeker met u over te spreken. Voorzitter, 
ik heb dan de amendementen en de moties besproken. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Twee kleinigheden nu even van onze kant. Als 
voorschoolse educatie geen educatie is maar samen spelen kunnen we daar in het vervolg dan niet 
beter gewoon in die termen over gaan spreken. En, en, en het tweede als u nu eigenlijk alles wat in 
een doorlopende leerlijn gecheckt en zo zou kunnen worden zegt dat zit er allemaal niet in hoe 
kunnen we dan in hemelsnaam nog nut en rendement vaststellen van dat geld wat we hierin gaan 
storten. Want dat was voor onze fractie, we hebben onze handtekening eronder staan die staat er 
klaar een man een man een woord een woord. Ik vind het wel lastig om ergens onder te staan wat 
volstrekt onmeetbaar is en niet omdat het zo groots is maar omdat het niet te meten is. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, daar wil ik heel graag op reageren. Elk kind is verschillend 
meneer Van den Beemt, dus er zijn natuurlijk kinderen in een gevoelige periode komen en aan dingen 
gewend raken, die willen lezen of die iets willen doen. Dat moet je niet tegenhouden, dat moet je juist, 
dat moet je juist begeleiden, dus die grote verschillen tussen kinderen die er zijn, daar kan het 
onderwijs maximaal gebruik van maken. En het ene kind die leest met 3 jaar al wat woorden en een 
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ander die doet het juist veel later. En juist die verschillen ja daar zal het onderwijs en met name de 
voorschoolse opvang heel goed mee om moeten gaan. En is dat meetbaar? Ja, dat is meetbaar, je 
kunt zien hoe een kind zich ontwikkelt als hij gebruik maakt van deze voorzieningen. En nog even uw 
eerste vraag, want die ben ik even, die is mij even ontschoten. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja de eerste vraag, dat komt wel dichtbij wat u nu zegt. Als het geen 
doorlopende lijn is, doorlopende leerlijn, maar ja nu suggereert u eigenlijk weer dat het dat juist wel is. 
Als het geen doorlopende leerlijn is dan is het gewoon een soort speelactiviteit maar moeten we het 
dan ook niet gewoon zo benoemen, want we noemen het voorschoolse educatie. Maar u zegt het ene 
moment dat het helemaal geen educatie is en en nou ja en, en dan even later impliciet weer wel 
geloof ik, het wordt niet duidelijker. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, deze discussie daar zullen de kranten en de media de komende 
weken bol van staan, want dat is precies de onderliggende gedachte van de onderzoekers. Natuurlijk 
leren kinderen als ze zich met elkaar ontwikkelen. En is dat meetbaar? Ja, dat is meetbaar. Wat ik 
alleen maar probeer te betogen is ga niet van alles opleggen aan kinderen waar ze niet aan toe zijn 
en dat is eigenlijk denk ik de crux van de doorgaande leerlijn dat we met z’n allen steeds maar hebben 
gezegd van eerst vroeger was het de kleuterschool aan de basisschool dan begon het aan de lagere 
school, toen werd het basisschool en nu willen we al 3-jarigen gaan onderwijzen. En daarvan zeg ik 
laat ze spelen en kijk wat ze kunnen en wat ze willen, dat is heel belangrijk.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Dan begrijp ik het nu een stuk beter en dan zien 
we met belangstelling alle meetbare doelstellingen en drie jaar later de resultaten tegemoet. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, ik ga naar wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen het is verleiding om op het vorige 
punt nog door te gaan vanuit mijn portefeuille maar laat ik dat niet doen, want ik ben blij inderdaad met 
die aantal scenario’s die ik samen met collega Verbraak ga uitwerken. Dus wat dat betreft ook mijn 
steun voor die motie in ieder geval. Op mijn terrein liggen een aantal onderwerpen, voorzitter. Ten 
aanzien van het asielbeleid laat ik graag het woord over aan u voorzitter en onze voorzitter om 
namens ons college daarover helderheid te verschaffen. En dan blijven er nog 3 moties over. En ik 
begin daarbij met de motie die door mevrouw Oudhof is ingediend over het investeren in het 
voorliggend veld. Voorzitter, ik moet u zeggen ik ben erg blij met deze motie want het is precies de 
aansporing die gewenst is. En niet zo dat wij die aansporing nodig hebben, omdat we anders niks 
zouden doen, om dat misverstand weg te nemen. Maar het is, denk ik heel goed en ik heb dat vanaf 
begin af aan gezegd deze hele transitie van het hele Sociaal Domein kan alleen slagen als daar breed 
draagvlak voor ontstaat. En daarom is het goed dat u ook als raad daarover een uitspraak doet en ik 
kan uitstekend leven met de opdracht die u hier geeft. Maar ik zou dat graag nog een keer bevestigd 
zien, wat dat betreft wreekt zich een beetje dat we de discussie over de Veranderagenda zolang over 
moeten rekken, ik begin met mijn tweede termijn terwijl we 5 weken geleden de eerste termijn hebben 
gehad. Maar desalniettemin is het gewoon goed dat we ook bij deze Begrotingsbehandeling nog een 
keer deze uitspraak doen en wat dat betreft raad ik deze motie in uw belangstelling aan. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af of het college wel kan aangeven 
hoeveel geld hiervoor nodig gaat zijn.  
 
De heer POLDERMAN: Nee, voorzitter, dat gaan we nog niet, want dat is juist één van de dingen die 
we gaan onderzoeken. En we zullen ook in de discussie die wij morgen gaan hebben nog een keer 
uitleggen dat wij die hele Veranderagenda voor een deel ook samen met de partners moeten doen, 
voor een deel moeten de partners dat ook zelf doen. Dus we moeten ook gewoon kijken van hoe dat 
geld, hoeveel geld er uiteindelijk nodig is. Maar we hebben het signaal afgegeven dat geld op zich 
eigenlijk niet het probleem zou moeten zijn om die transformatie te moeten doen, want we hebben wat 
dat betreft gewoon onze middelen beschikbaar. Dus dat is op zich een goed signaal ook, denk ik, naar 
de partners toe dat we zeggen nou het moet nou gebeuren en we moeten het vooral samen doen. En 
wat dat betreft is goed dat u ook de politiek, de politiek zo breed mogelijk hoop ik, deze motie gaat 
ondersteunen.  Dan voorzitter, de motie van ingediend door GroenLinks over de jeugdprofessionals 
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op de basisschool. Ik vind op zich de motie wat hierin staat spreekt mij zeker aan, maar ik zou 
eigenlijk de indiener willen vragen om deze motie toch nog even in de achterzak te houden, want het 
wordt heel concreet gemaakt en zet in name op de jeugdprofessionals op de basisschool. Terwijl 
eigenlijk we moeten nog evalueren hoe nou de jeugdprofessionals bevallen, hoe het nou uitpakt. En 
de signalen die ik krijg en ook krijg van Verbraak vanuit het onderwijs is dat met name de 
jeugdprofessionals die zich begeven op de scholen dat dat eigenlijk allemaal redelijk goed werkt, zeg 
maar de vroege schoolmaatschappelijk werkers dat soort dingen. Dat gaat allemaal redelijk en naar 
tevredenheid en daar hoor ik positieve geluiden over. Wat eigenlijk onder druk staat en dat staat ook 
wel in uw motie is dat we ook nog andere dingen moeten doen. En waar wij met name aan denken is 
aan preventief werk. Dat noemt u helaas in de motie niet, terwijl wij daar wel eigenlijk op zouden willen 
inzetten. Dus wat ik u zou willen vragen om de motie nog even niet in stemming te brengen, maar die 
even gewoon als signaal af te geven. Het is heel duidelijk wat u hiermee bedoelt. Voor een deel kan ik 
er mee leven maar juist de invulling die u hieraan geeft is wat al te specifiek en al te voorbarig. Dus 
wat dat betreft zou mijn advies zijn, hou deze motie nog even in de achterzak. Als u hem toch in 
stemming wilt brengen nou ja goed dan zien we wel wat u raad ervan vindt, maar dat is in ieder geval 
mijn advies. Dan, voorzitter, kom ik op een ander interessant punt, de Roosendaalse Pas. Ik moet 
zeggen als ik dat lees dan staat met name in de constateringen van meneer Schijvenaars dat in het 
kader van de armoedebeleid er al sinds 2006 wordt gesproken. Meneer Schijvenaars ik zal u 
aanraden kijkt u eens in de analen dan zult u zien dat in de jaren’90 een raadslid Polderman al voor 
deze materie aandacht heeft gevraagd. Dus ik ben het absoluut eens dat dit een interessant 
onderwerp is en dat het ook middel zou zijn. Maar dat vond ik dus een 20 jaar gelden al dat we 
eigenlijk zo’n Roosendaals Pas als niet-stigmatiserend instrument zouden moeten hebben om de 
mensen allemaal mee te laten doen. Maar we hebben toen dat laten onderzoeken in de tijd volgens 
mij op mijn verzoek wethouder Pelle indertijd. Wethouder Jongmans heeft het nog een keer 
onderzocht. Een aantal keren is het onderzocht, ik heb het ook een keer gevraagd onderzoek dat nou 
eens, want ik was aanvankelijk eigenlijk wel van mening dat dit een goed instrument was. Maar de 
wereld ontwikkeld zich en het gaat allemaal verder. En als wij nu een pas invoeren dan zeg ik ja, 
voorzitter, het zit allemaal tegenwoordig in dit soort apparaatjes, dus de techniek schrijdt voort. We 
hebben ook overleg gevoerd met de Roosendaalse middenstand en vertegenwoordigers daarvan van 
hoe moet je dat nou doen om inderdaad een soort promotiepas voor Roosendaal te maken. Nou ja 
alle winkelketens hebben allemaal hun eigen pas, het heeft alleen meerwaarde als je dat zou 
integreren. We hebben de Groenendaal en Groenhuysen pas, het heeft alleen maar nut als je daar 
één verhaal van zou kunnen maken en dat is verrekte ingewikkeld, dus onderzoek leert en ik moet dat 
misschien ook voor mijn eigen teleurstelling zeggen. En aan de andere kant je moet ook inzien dat de 
wereld verandert dat dit gewoon oud denken is. Het was toen raadslid Polderman dat 20 jaar geleden 
voerde een goed idee en verschillende steden hebben dat ook ingevoerd maar wij zijn een beetje 
achtergebleven en de ontwikkeling heeft ons ingehaald. Dus ik denk dat we gewoon wat dat betreft 
moeten kijken van hoe de met name de ITC en alle media die daarop inspelen hebben 
voortgeschreven en dan denk ik van dit is een beetje oud denken. Dus ik zou deze motie ontraden 
vanwege achterhaaldheid ervan.  
 
De VOORZITTER: De heer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Dank u, voorzitter. Mag ik de heer Polderman erop attenderen dat het tegenwoordig 
ook mogelijk is om bij iedere bankpas op de NFC-chip extra informatie te zetten die in iedere winkel 
toe te passen is waardoor we opnieuw een passysteem kunnen hebben. 
 
De VOORZITTER: Hugo, succes. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, ja. Ja, nee maar u geeft exact aan hoe snel die ontwikkelingen gaan. En 
hoe lastig het is voor een lokale overheid om daar op het juiste moment op in te sorteren.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, het is fijn te horen dat raadslid Polderman zijn tijd ver, ver, 
ver vooruit was. Inderdaad in die tijd werd er absoluut alleen maar gesproken over inderdaad een 
fysieke pas een plastieke pas dat klopt. Maar als u kijkt naar de motie dan gaat het over de 
Roosendaalse Pas, daar staat niet bij dat die van plastic moet zijn, heeft u ook nergens kunnen lezen. 
Het gaat om de functie van de Roosendaalse Pas. En daarvan zegt nu wethouder Polderman zegt nu 
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dat die functie inderdaad heel waardevol is en dat die functie nog steeds past in datgene wat het 
visionaire raadslid Polderman 20 jaar geleden heeft gezegd. En zojuist heeft mijn collega van D66-
fractie terecht aangegeven dat als we het met elkaar hebben over een Roosendaalse Pas we het 
hebben over de functie en dan moeten we het niet gaan afwijzen op de vorm. Dus ik vraag nogmaals 
aan het college om toch open te staan om te kijken hoe we de functie kunnen gaan realiseren en dan 
is de vorm die is ondergeschikt. Daar gaat het ook niet over. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dat zou u niet verbazen op zich staan wij positief tegenover die 
wereld, maar de vraag is wie moet dat invoeren, hoe moet je dat organiseren. En dan is inderdaad wat 
u zelf ook zegt het moet niet stigmatiserend zijn, het zou voor een aantal programma onderdelen 
moeten zijn. Ik heb ook overleg gevoerd met collega Lok en collega Verbraak van economische zaken 
als in het kader van Roosendaalpromotie een dergelijk iets wordt ontwikkeld be my guest maar dan 
moet het wel daar vandaan komen. En wij hebben dit voldoende onderzocht, wij hebben ook de 
middenstand uitgenodigd om dit te doen en dan krijgen wij terug van ja dat is toch nog wel een hele 
slag en ingewikkeld en een hoop beren op de weg. Nou, dat neem ik dan met treurnis kennis van 
maar dat is wel de werkelijkheid. Dus u vraagt ons hier om zelf als lokale overheid dat nog een keer te 
gaan onderzoeken. Nou dat gaan we niet doen, want dat hebben we al voldoende gedaan. Als de 
Roosendaalse middenstand of het Roosendaalse bedrijfsleven initiatieven neemt om dit soort dingen 
te doen zijn wij de eerste om daarbij aan te sluiten en te zeggen bravo. Maar wij gaan verder daar zelf 
als overheid geen geld meer aan besteden om dat opnieuw te onderzoeken, dat is zoals we erin 
staan. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat, ja, nou ben ik wel een beetje verrast omdat namelijk bij de 
behandeling van dit idee heeft u namelijk in eerdere termijnen bij de Commissie heeft u gezegd ik wil 
niet als wethouder Zorg alleen opdraaien voor de financiën, ik vind dat ook mijn collega wethouder 
van onder andere economie dat die mee moet doen. Juist daarom hebben wij de motie nu zo 
aangepast dat dit initiatief komt te liggen bij uzelf als wethouder zorg en bij de wethouder van 
economische zaken dan hebben wij dit precies gedaan volgens uw eigen verzoek, uw eigen 
opvattingen. En nu gaat u vertellen dat u dat ook niet meer wilt. Ik bedoel de opvattingen van raadslid 
Polderman en van wethouder Polderman mogen zich absoluut ontwikkelen, maar om nou zo snel van 
standpunt te veranderen, voorzitter, dat vind ik toch wel jammer. Jammer voor uzelf, maar vooral 
jammer voor al die mensen waar we het over hebben, want uw fractie die heeft namelijk gepleit voor 
dat voorliggende veld dat moest vooral mee gaan doen. Iedereen praat in deze raad over de 
economie moet gestimuleerd worden. Iedereen heeft het erover dat het niet stigmatiserend mag zijn, 
dat wordt het absoluut niet. We hebben het voorbeeld genoemd van Alkmaar, dus aan al uw 
verlangens wordt voldaan met alles wordt rekening gehouden en dat gaat u nu helemaal aan het 
einde van het traject gaat u zeggen, ja ik heb er eigenlijk geen zin meer in.  
 
De VOORZITTER: Duidelijk. Meneer Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Voorzitter, de heer Schijvenaars luistert slecht, daar kennen we hem weer, 
want ik heb niet gezegd dat wij, dat we het op het bordje gaan leggen van de collega wethouders. Wat 
wij hebben gezegd, het moet, die naam uit de samenleving komen, uit die velden als de 
Roosendaalse middenstand initiatieven ziet dan zijn wij de eerste om dat te ondersteunen. Maar wij 
gaan dat zelf niet meer, want dan heb je het over veel te veel geld. Hebben we er niet voor over, zeker 
als het nog uit het minima budget zal moeten komen en dat is dus niet wat wij aan het doen zijn. Wij 
staan open voor initiatieven die uit de samenleving komen op dit gebied maar wij gaan dat zelf niet 
initiëren, dat is ons standpunt. 
 
De VOORZITTER: Oké, ik hoor herhalingen dus dit lijkt mij voldoende uitgediscussieerd. Dat was 
tevens uw termijn. Dan ga ik naar wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik heb een tweetal amendementen, ja ik hou van omgekeerde 
volgorde, dat vind ik soms leuk. De reservering ontsluiting Tolberg is natuurlijk een buitengewoon 
sympathiek amendement. Maar ik zou u raad erop willen wijzen dat we natuurlijk binnenkort natuurlijk 
eerst over de Mobiliteitsagenda gaat u dan krijgen. Nu wordt er ja zonder onderbouwing één van de 
18 speerpunten zomaar uitgelicht. En misschien zal het u wel verbazen dat misschien 17 andere 
belangrijker kunnen zijn dat laat ik straks helemaal aan u over. Maar goed nogmaals de 
Mobiliteitsagenda komt eerst nog en als u dat dan alsnog noodzakelijk vindt om iets uit een reserve te 
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halen of dat al dan niet verstandig is, kijk dat laat ik dan aan onze penningmeester over later maar aan 
u zelf, dus ik zou hem u willen ontraden. Dan zou u misschien kunnen denken dat bij amendement 
nummer 3 dat gaat over de verkeersveiligheid op de Leemstraat een, een bijna soortgelijk voorstel zou 
kunnen rusten. Natuurlijk, natuurlijk ook de Leemstraat zit in de Mobiliteitsagenda maar daarvan weten 
we allemaal dat de verbindingsweg begin december opengaat. Dat daarmee de druk op de 
Leemstraat ongetwijfeld gaat toenemen, dat wordt een prachtige verbinding. De kans is ook nog 
aanwezig en dat gaat allemaal niet op hele korte termijn gebeuren maar dat er bij het Philipsterrein 
misschien ook dingen gaan gebeuren waarvan we zeggen dat, dat hadden we, als we dat eerder, we 
hadden eerder actie moeten nemen op de Leemstraat. Ik wijs u natuurlijk nogmaals voor de vorm wel 
op de Mobiliteitsagenda. Maar ik meen het niet echt in dit geval. Veiligheid is in ieder geval iets waar 
we buitengewoon zorgvuldig mee moeten omgaan. En ik denk dat de veiligheid van de Leemstraat het 
verdient om zo snel mogelijk met een aanpak te kunnen gaan beginnen. 
 
De heer YAP: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer YAP. 
 
De her YAP: Beetje kansloze argumentatie natuurlijk van de wethouder als hij eerst ontraadt om 
gelden die beschikbaar worden gesteld voor de Tolberg terzijde te schuiven, terwijl de raad daarover 
een uitspraak heeft gedaan dat dat een prioriteit moet zijn in die Mobiliteitsagenda net als de 
Leemstraat. Dan is het toch 1 plus 1 is 2. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, dat leren we sommige kinderen vroeger op school dat 1 plus 1 2 is, ik heb geleerd 
dat 1 plus 1 ook 3 kan zijn. Was een andere school, dat klopt en toen hadden we nog niet de 
voorschoolse educatie, anders had het misschien wel 4 geworden. Ja, nogmaals ik vind het een ander 
verschil. De Leemstraat is een plek waar het vooral over verkeersveiligheid gaat en nogmaals met de 
verbindingsweg die straks open gaat zullen er ongetwijfeld, zal er ongetwijfeld meer verkeer gaan 
rijden. Daarnaast nog allerlei ontwikkelingen die misschien op het Philipsterrein aan de orde gaan 
komen. En ik denk ja je kunt met veiligheid kun je in ieder geval niet spotten en volgens mij, heeft dat, 
is dat bij de ontsluiting van Tolberg en nogmaals hij is bij 1 van de 18 absoluut, maar daar gaat het in 
ieder geval nog niet direct over de verkeersveiligheid, dat is mijn enige verschil. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan het woord aan wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Reactie als eerste op amendement nummer 14 
voortzetten ledigen afvalbakken, zoals u allemaal heeft kunnen zien het fonds “Nog te bestemmen” 
was groter dan hetgeen voorgelegd werd en daardoor is dit voorstel nu naar voren gekomen omdat er 
nog ruimte over is gebleken. Ja, ik denk dat daar heel veel inwoners uit de gemeente Roosendaal, 
maar zeker ook ondernemers in drukke winkelcentra waar we in het weekend ledigen daar ontzettend 
blij mee zouden zijn als dit gehonoreerd kan gaan worden. En ik zelf eerlijk gezegd ook, want hierdoor 
hebben we ook echt veel minder zwerfvuil gekregen. De reden waarom we dit gedaan hebben is 
inmiddels ook wel opgelost, want we zien wel dat steeds minder huisvuilafvalzakken in het weekend 
gestort worden, dus dat is al een mooie opsteker. Maar het is zeker zo dat we ook veel minder 
zwerfvuil hebben in de weekenden, dus wat dat betreft kan ik hem ten zeerste aanraden. Dan, 
voorzitter, amendement nummer 15 afronding omvormingsimpuls. Nou goed u weet allemaal, denk ik, 
hoe ik hier in zit. In de dagmail heb ik ook al een toelichting gegeven welke slag ik hiermee zou 
kunnen maken en door de problemen aan de verhardingen die te wijten zijn aan de verkeerde 
inrichting voor bomen krijgen we ja heel veel verzoeken om hier iets aan te doen. En kijk ik toch ook 
nog even naar de Nieuwe Democraten het is echt geen eenmalige impuls van even een paar 
stoeptegeltjes rechtleggen, dat heb ik ook wel in de dagmail aangegeven. Met dit bedrag zou ik echt 
een structurele oplossing, een duurzame oplossing willen creëren, want er moet hier nodig ingegrepen 
worden waarbij we ook het groen echt heel graag op die plekken willen behouden maar wat nu 
gewoon echt te lastig is om weer alleen maar dat stoeptegeltje recht te leggen. Dus hier moet net iets 
meer gedaan worden dat is ook de bedoeling van deze omvorming.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Schenk. Want het klopt ik denk dat 
er grote ergernis is van heel veel inwoners van Roosendaal en dat ook gevaarlijke situaties oplevert, 
maar het zijn vooral de bomen de wortels van de bomen die de trottoirs omhoog drukken en de vraag 
is aan ons, van ons is wat gaat u daarmee doen zet u daar dan nieuwe bomen weg of want iedere 
boom heeft toch wortels? En is dit dan niet een tijdelijke oplossing dus ik wil graag daar weten wat u 
daar verder… 
 
Mevrouw Schenk: Ja, dank u, voorzitter. Het is zo dat iedere boom wortels heeft, dat klopt. Alleen 
doordat er verkeerd aangeplant is en eigenlijk tot aan de bomen bestraat is zijn die wortels in hun 
groei, eigenlijk al de wortels zijn daarvan al gelijk naar boven gegaan, omdat ze anders geen water 
kregen. En dat proces kun je niet meer terugdraaien. Maar ik denk wel dat het gewoon wel per situatie 
verschillend zal zijn, want we hebben natuurlijk ook bomen in onze hoofdgroenstructuur, bomen die 
monumentaal zijn en daar ga je natuurlijk net eerder kijken of je daar met schermen nog het één en 
ander kan reconstrueren zodat die bomen kunnen blijven bestaan. Maar er zijn ook heel veel 
voorbeelden en ik heb ook die voorbeelden in de dagmail gegeven, zoals in de Tolberg en die 
tussenpaden Kroeven-Langdonk waarin eigenlijk die bomen daardoor slecht groeien bijna geen blad 
meer hebben en waarbij echte de stoepen zo hoog zijn, ja daar zou ik  ervoor willen gaan om herplant 
te regelen maar dan zodanig dat de weg er wel zo op is ingericht dat het groen ook gewoon niet de 
problemen weer gaat veroorzaken zoals die nu veroorzaakt zijn.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, een vervolgvraag, want iedere boom die weg is komt daar toch wel 
weer een nieuwe boom voor, want dat is altijd het beleid geweest van de gemeente.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, volgens mij kan het nog groener en daar ben ik ook wel mee bezig, ik denk 
dat we daar veel meer visie bij moeten gaan hebben. Ik weet niet de exacte aantallen wat is weg en 
wat is teruggekomen. Ik denk wel dat er in sommige straten bijvoorbeeld veel te veel bomen op elkaar 
staan, waardoor ze in die verhardingen die je ook nodig hebt in die straten te weinig tot zijn recht 
komen. Dus ik vind dat we daar op een andere manier naar moeten kijken, dat we op andere plekken 
in die straat juist meer kunnen creëren voor meer bomen en indien dat niet mogelijk is net dat hoekkie 
om verder kijken, of op andere plekken, want er zijn nu ook wegen waarbij ik denk nou daar kunnen 
eigenlijk gewoon wel weer veel meer bomen terugkomen en daar is ook gewoon ruimte voor. Dus ik 
denk eerlijk gezegd dat het nog groener kan.  
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, dat is mooi om te horen.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ja ik had toch ook even een aanvullende vraag, want u heeft nu 
eigenlijk een hele, u schetst wat achtergronden bij deze, bij dit amendement. En hier wreekt zich 
eigenlijk wel dat wij helemaal niks ooit hebben gehoord over wat hier aan ten grondslag ligt en u vraag 
nu eigenlijk van GroenLinks om 6 ton ter beschikking te stellen terwijl er geen plan is, want u licht het 
toe maar er is geen plan. En ja dan citeer ik eigenlijk uw collega wethouder van eerst geld of eerst een 
plan en dan geld. Zou het, zou het kunnen zijn dat er ook inderdaad eerst een plan komt en dat dit 
amendement wordt aangehouden. Zou u dat ook als suggestie kunnen geven misschien, dat ook hier 
eerst een plan komt waarbij GroenLinks ook kan zeggen oké daar gaan we voor. Want als wij nu ja 
zeggen, wij weten niet waar wij ja tegen zeggen. En ik ben blij de SP inderdaad ook het opneemt voor 
het groen, maar dat is voor GroenLinks natuurlijk een belangrijk punt.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan, ik begrijp uw reactie. Volgens mij kan het 
ook wel samengaan eerlijk gezegd. Ik heb ook al zelf wel de opdracht gegeven om met die  
bomenbeheervisie van, van start te gaan, daar heb ik ook al gesprekken intern over gevoerd en 
vandaar ook dat ik denk dat we dat echt samen kunnen laten gaan op die manier en dat zou ik ja toch 
graag op die manier aan willen pakken. Waarbij ik moet zeggen dat de noodzaak er echt wel 
aanwezig is om daar wel echt met spoed mee aan de slag te gaan.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, u begrijpt natuurlijk dat vanuit GroenLinks de noodzaak van een 
Duurzaamheidsagenda en geld daarbij ook al heel erg urgent is maar dus eigenlijk als u toezegt dat 
het ook echt een recht zal doen aan de GroenLinks visie op behoud van natuur en biodiversiteit dan 
zou ik met dit amendement kunnen instemmen. 
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Mevrouw SCHENK: Nou ik moet eerlijk zeggen, ik weet dat u zelf ooit eerder heeft voorgesteld om 
met zo’n bomenbeheervisie te komen. Ik vind dat een perfect idee. Ik vind dat we daar echt handen en 
voeten aan moeten geven. Dus ik wil daar graag een ja op geven. Ja. Ik heb er nog één een motie 
inderdaad, aanleg hondenspeelplaatsen. Inmiddels zijn er inderdaad een paar hondenspeelplaatsen 
gerealiseerd. Ik heb ook wel vanuit de dialoogsessies het signaal ontvangen om met de 
hondenspeelplaatsen wat voortvarender aan de slag te gaan. Ik denk ook wel dat het klopt dat niet in 
alle wijken en dorpen het even gemakkelijk vanuit de samenleving georganiseerd kan worden. En wat 
ik hierop kan zeggen is dat ik zeker wel bereid ben om een actievere inzet hierin aan te nemen en ik 
wil ook zelfs op korte termijn in beeld brengen waar we ook deze kansen kunnen gaan realiseren.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. En dan zal ik tenslotte nog wat dingetjes behandelen. 
 
De heer NIEDERER: Ik begin even met het amendement nummer 2 inzake de herziening reserves en 
dat handelt over de Bestemmingsreserve Courage, de Bestemmingsreserve Pilot bestrijding overlast 
coffeeshops en de Bestemmingsreserve Stimuleringsbijdragen, ik pak dat maar even mee ook 
namens wethouder Verbraak om hier maar één woordvoerder even te hebben staan maar dat ziet om 
economische impulsen dat, dat ziet, dat zijn de Stimuleringsbijdragen. Wat het college met dit 
amendement aan u wil voorleggen is om dat aan te houden. Ik zal me eerst beperken tot Courage en 
de coffeeshops. We hebben dat samen met Bergen op Zoom gedaan, mijn voorganger nog de heer 
Marijnen, de voorganger van collega Petter, Polman tot sluiting van de coffeeshops 4 hier, 4 daar en 
dat was eigenlijk fase 1 van het hele project Courage met een intensieve voorlichtingscampagne in 
België en Noord-Frankrijk c’est fini om te verhinderen dat al die toeristen, drugstoeristen hier naartoe 
zouden blijven komen. Daar hebben we aanmerkelijke successen in geboekt. Maar we zijn er nog niet, 
want deel 2 van dat project Courage, dat is ook zo toen beschreven noem het Courage 2.0 is om nu 
voortdurend te blijven werken aan de verplaatsingseffecten, want kun je iets niet halen in het centrum 
dan is wellicht een buitenwijk, buitengebied, een dorp een hele interessante om daar alsnog aan je 
drugs te komen en de follow up was om achterliggende criminelen, netwerken aan te pakken, te 
destabiliseren, zorgen dat die georganiseerde misdaad eromheen dat die ook wordt aangepakt. We 
noemen dat tegenwoordig bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit en Bergen op Zoom en 
Roosendaal zitten nog vol in die tweede fase. En ik ben toevallig begin deze week met collega Petter 
hebben we ook gesproken over, want dat snap ik heel goed dat u raad dat ook wil voor het geld dat 
daar is voor gereserveerd, om plannen, projecten voor te leggen waaruit blijkt hoe wij die 
verplaatsingseffecten en die ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk proberen, proberen aan 
te pakken. Wij zijn daarover met elkaar in gesprek. Als u nou vanavond dit amendement zou 
aannemen dan is het geld weg en dan is morgen een telefoontje naar Petter van ja geen geld, geen 
actie. Want dan wordt het wat lastig om fase 2 van Courage zeg maar te effectueren. Ik kan u 
toezeggen dat begin 2016, echt begin 2016 wij samen Bergen op Zoom en Roosendaal, maar ik dan 
vanuit Roosendaal naar u raad, collega Petter doet dat naar zijn raad om u voor te leggen wat wij 
beogen met de reservegelden om in die fase 2 van Courage tot die aanpak te komen. Nou weet ik 
ook, die geste willen wij graag doen, dat ik geloof dat we iets van 240.000 euro hebben staan zeg ik 
uit mijn hoofd, het hoeft natuurlijk niet allemaal op. Als wij toekomen met 150 ik noem maar een 
voorbeeld, dan zouden we altijd het resterende bedrag toch nog kunnen bestemmen voor wat u 
voorstelt in dit amendement de Mobiliteitsbestemmingsreserve dat, die, die geste zouden we kunnen 
doen. Dat geld wat gereserveerd is per definitie niet tot de laatste euro op hoeft, maar laat de inhoud 
leidend zijn en dan moet het passende geld bij om die inhoud te kunnen verwezenlijken. En wat 
betreft die Stimuleringsbijdragen dat is eigenlijk hetzelfde voor college Verbraak dat ook hij binnenkort 
zal komen met een nadere uitwerking, zoals ook beloofd in het EAP waar u morgen over gaat praten 
in de raad om in de uitwerking van de hoofdlijnen, de kaders waar dit dan ook bijhoort om ook  
concreet aan te geven waar dan die Stimuleringsbijdragen heel concreet in gaan zitten. Kortom het 
college adviseert u, vraagt u om het amendement of u dat wilt overwegen om het amendement aan te 
houden, te bezien waar wij met ons huiswerk komen en dan kunt u altijd nadien en later alsnog 
beslissen om het hele reservegeld over te hevelen naar de Bestemmingsreserve Mobiliteit of dat u 
zegt nou de plannen zijn op inhoud dermate hoopgevend en nodig voor verdere aanpak van de 
drugscriminaliteit, burgemeester ga daarmee aan de slag. Maar dat kan ik nu nog niet concretiseren, 
dat zal begin 2016 zijn, want ik heb echt hier intensief overleg nodig met mijn ambtgenoot in Bergen 
op Zoom. Ik geloof dat de heer Schijvenaars een interruptie heeft aan de spreker. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Een mooi betoog, ik vat het maar even samen voor 
mezelf. U heeft op dit moment geen plan maar wel geld en u vraagt nu aan ons om het geld vast te 
houden voor een plan dat u gaat maken.  
 
De heer NIEDERER: Nee, nee, nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Uw collega in het college heeft aangegeven van pas alleen maar geld als 
er een plan is. Denkt u dat deze raad u geen geld gaat gunnen als u straks met een perfect plan komt 
ten aanzien van de bestrijding van die achterliggende criminaliteit?  
 
De heer NIEDERER: Er is wel degelijk een plan, omdat het hele Courage kent een fase 1 en een fase 
2. Fase 1 ik heb het net gezegd sluiten van de coffeeshops en juridische procedures voeren tot en 
met de Raad van State dat is helemaal afgewikkeld. We hebben geen enkele zaak meer onder de 
rechter wat betreft de sluiting van die 4 shops. Fase 2 in het goede plan van Courage is aanpak 
verplaatsingseffecten plus destabiliseren/ontmantelen van de achterliggende criminele structuren. 
Daar zijn we nu mee bezig, alleen ik begrijp dat u dat nader geconcretiseerd wil zien, maar dat 
betekent niet dat er nu nog geen plan zou liggen. Alleen we zetten nu de punten op de i. We gaan 
natuurlijk niet alles vertellen wat we gaan doen, want ja andere mensen lezen dat ook hoe wij willen 
destabiliseren maar u snapt me wel. We kunnen daar best nog een keer in een beslotenheid over 
spreken met elkaar, dat u heel goed weet wat wij van plan zijn te gaan doen. Dus het zit in de 
verfijning van reeds geaccordeerde plan dat heet Courage. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Laatste poging, voorzitter, want u kunt het altijd weer verbaal heel mooi 
brengen en verdere verfijning van het plan enzovoort, chapeau. Maar ik stel maar even heel nuchter 
vast, voorzitter, als ik kijk naar de beschikbare reserves dan zie ik dat in ieder geval er de afgelopen 
tijd geen onttrekkingen zijn geweest uit met name deze reserves met andere woorden u heeft de 
afgelopen tijd dus blijkbaar helemaal niet gedaan of willen doen waarvoor u geld nodig had. Dus ja 
dan kunt u een mooi betoog houden van we zijn aan het fine tunen en we zijn in goed overleg en 
dergelijke, dat moet u vooral blijven doen en als u straks een goed plan heeft dan trekken we allemaal 
de portemonnee want iedereen wil gewoon die bestrijding goed georganiseerd hebben. Dus kom 
straks met een goed plan, krijgt u vast en zeker geld. Maar waarom dan nu toch blijven zitten op die 
zak geld waarvoor u aan het fine tunen bent. 
 
De heer NIEDERER: Fine tunen, we zijn natuurlijk volop boeven aan het vangen, dat weet u ook. Dat 
leest u ook in de kranten dat doet de politie, dus we zitten helemaal niet te luieren, integendeel. Alleen 
we hebben nu sinds kort met, het wordt wat technisch misschien, maar met die task force Brabant-
Zeeland die ook door de Minister voor drie jaar is ingezet in Zuid-Nederland en dat is sinds vorig jaar 
nog maar, dat met die task force die ondermijnen de criminaliteit we nu zover zijn om heel doelgericht 
de criminelen te treffen in het hart, het afpakken van crimineel vermogen. Het binnenvallen in allerlei 
panden, het sluiten daarvan, het afromen van goederen, nou ja kortom een heel pallet aan en dan 
gaat het mij wat betreft dit geld, dat is dus de strafrechtelijke aanpak doet de politie, de 
fiscaalrechtelijke aanpak doet de belastingdienst en de bestuursrechtelijke aanpak doet de overheid. 
En dan is dit geld welkom om onze bestuurlijke bijdrage te leveren aan die zoals dat zo mooi heet 
integrale aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit. Dat is mijn antwoord. Dit is in ieder geval 
wat het college aan u wil meegeven wat betreft amendement nummer 2. Dan heb ik nog twee moties. 
De eerste motie is nummer 3, inzake vluchtelingen/statushouders. We hebben gisteravond, 
gistermiddag u een brief gestuurd een update gegeven, waarin u moet lezen dat het college overzicht 
en inzicht heeft in de problematiek en ook scherp in het vizier houdt en voortdurend monitort wat het 
zou kunnen betekenen voor Roosendaal. Het college heeft een Kerngroep in zijn midden, dat is 
wethouder Theunis wat betreft de Woonagenda, de huisvesting en wethouder Polderman voor het 
aspect van de zorg in den brede dat als eenmaal hier iemand verblijfsgerechtigd is dan moet die, dat 
is veel moeilijker dan iemand snel huisvesten, dan moet die ook integreren in de samenleving, 
meedoen, naar school gaan, de medische voorzieningen, de taal leren, kortom meedoen. Dat brede 
onderdeel zit bij wethouder Polderman. En de burgemeester is daar, zeg maar, coördinerend boven 
zittend met z’n contacten bestuurlijk en politiek van de Staatssecretaris tot Directoraat Generaal 
Vreemdelingen Zaken, tot het COA tot de IND tot iedereen die daarover verstandige dingen kan 
zeggen. Dat hebben wij verwoord in een brief waar we nu staan waarbij we met name inzetten op het 
huisvesten van extra statushouders. Dat is op zichzelf geen nieuwe opdracht omdat wij elk jaar 
contingenten zoals dat heet toegewezen krijgen waaraan wij moeten voldoen. Nou en dat zal nu meer 
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worden omdat er meer statushouders uit die AZC’s asielzoekerscentra moeten komen, omdat die daar 
plekken bezet houden, terwijl zij gehuisvest moeten worden in de gemeente. Dat is verwoord in, in de 
brief en als het college uw motie leest nou daar spreekt betrokkenheid uit en dat u echt ook er wil 
staan. En dat geeft een goed gevoel voor het college omdat we dit gezamenlijk moeten doen, raad en 
college dat vraagt het vraagstuk ook. Alleen dan heeft het college warme gevoelens bij 1, 2, en 3 in 
het dictum, dat schrijven we eigenlijk ook al in de brief van gisteren. 4 daar het aangaan van 
stadsgesprekken dat is ons te abstract en te weinig concreet. U begrijpt wel als je met mensen gaat 
praten en wij schrijven ook aan het eind in onze brief dat wij als wij een verzoek van het COA hebben 
gehad wat op dit moment niet het geval is dat we dan uiteraard alle belanghebbenden en betrokkenen 
informeren zoals we dat altijd doen als er in een wijk, in een straat, in de buurt iets gebeurt dan 
houden we een info-avond een infobijeenkomst. Dat is hier niet anders dat doen we ook. En dan zijn 
we wel heel concreet op zo’n avond wel in gesprek met de belanghebbenden. Want de vragen die je 
krijgt zijn burgemeester welke nationaliteiten komen er, moet je het wel weten. Zijn het alleenstaande 
mannen of zijn het gezinnen met kinderen. Hoeveel worden het er 200, 300 of 400. Waar huisvest u 
die. Als wij dat niet weten, simpelweg omdat het COA ons daartoe geen concreet verzoek heeft 
gedaan dan is zo’n informatieavond roept alleen om die reden al agressie op omdat de overheid 
gepersonifieerd vaak door die burgemeester niet kan antwoorden op terechte vragen/zorgen van 
mensen. Nou dan moet je dan op dat moment zo’n gesprek niet aangaan, want dat levert alleen maar 
deceptie op, teleurstelling op en daarbij behorende irritatie en soms je ziet dat wel in den lande met 
wat heethoofden agressie. Nou wij gaan geen enkele informatieavond uit de weg, integendeel maar 
dan willen we wel heel concreet kunnen vertellen hoe het plaatje eruit ziet en alle vragen zo goed als 
mogelijk kunnen beantwoorden. En zolang het COA zich niet meldt en we staan er in nauw contact 
mee dus daarover geen zorg is een stadsgesprek as such niet zinvol, sterker nog wij raden dat, wij 
raden dat af. Dus als u de motie wilt indienen, voortzetten dan ontraad ik sub 4 om het maar even in 
die woorden te spreken gemotiveerd zoals juist gedaan. Ja en u zegt 5 informeer ons en zo en neem 
de regie en neem dat allemaal zo spoedig mogelijk. Ja geloof me, als we informatie hebben dan zult u 
het als eerste weten ook al is het zondagavond om 24.00 uur. En we schrijven dat ook in de brief en 
dat kan ik over de brief van gisteren die actuele update is ook al een uiting van het feit dat wij u 
nauwgezet willen informeren als er ook wat te informeren valt dus in zoverre zie ik sub 1, 2, en 3 als 
een onderlijning van de brief, als een support aan onze brief, weet dat wij in control zijn als B en W, 
we hebben overzicht en inzicht. Als u zegt van nou ik dien hem in prima, goede ondersteuning van. 
Maar 4 alsjeblieft niet en 5 ja dat doen we echt allemaal wel. Maar goed het is, het is aan u ik geef het 
u even mee. En dan tot slot motie nummer 6 het raadgevend referendum van de heer Schijvenaars, 
dat oordeel is aan u. Het college wordt eigenlijk niks gevraagd, maar u besluit dan zelf als u de motie 
aanneemt om een raadsbrede werkgroep te vormen die dan voor 1 mei met een voorstel gaat komen 
voor het lokaal raadgevend referendum. Het college onthoudt zich daarvan van een oordeel omdat het 
echt iets is van en voor en door u raad. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dan zijn wij van het college door de eerste termijn. Ik begrijp dat er een verzoek 
komt of is voor een schorsing om even ja ik zie wel wat ja-knikkers om dat even te doen dat u even 
kunt kijken wat de antwoorden van het college zijn en wat dat betekent voor wat u heeft ingediend, 
samenvoegen, intrekken, herformuleren van dicta en zo. Het is 20.15 uur als we 20.30 uur weer 
samenkomen dat is tijd genoeg? Dan schors ik tot 20.30 uur. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering tot 20.30 uur. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, bent u er een beetje klaar mee? Dames en heren, als u het goed 
vindt dan maken we er een mooie afronding van. De vergadering is weer hervat. We hebben nog even 
ik zou menen vanwege de toch overvloedige, vanaf 16.00 uur vanmiddag minus dan het uur 
dinerpauze, vooruit maar toch het is alweer een 20.30 uur om in de volgorde van sprekers zoals die 
wel staan bij de tweede termijn, maar dat ik dat even u allen langs die route afroep/oproep om heel 
concreet te kunnen melden wat de schorsing heeft opgeleverd met betrekking tot de door u 
ondertekende, ingediende amendementen dan wel moties. Dan kan daarna het college zo dat nodig is 
per portefeuillehouder daar nog een korte reactie op geven en dan kunnen we vervolgens overgaan 
tot oordeels-, besluitvorming. Dan begin ik voor nu bij de fractie van de VLP, dat zal de heer Brouwers 
weer zijn? Ja, ga uw gang.  
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De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Wat betreft het amendement Herziening Reserves wij 
willen graag de burgemeester een bedrag van 150.000 euro geven voor uitvoering van de 
Bestemmingsreserve Courage, dus dat gaat betekenen dat wij het amendement Herziening Reserves 
gaan wijzigen in het beslispunt om de Bestemmingsreserve Courage te verlagen tot 150.000 euro en 
de Bestemmingsreserve Pilot bestrijding overlast coffeeshops en Bestemmingsreserve 
Stimuleringsbijdragen op te hebben en deze totale middelen voor een totaal 173.310 te storten in de 
Bestemmingsreserve Mobiliteit. 
 
De VOORZITTER: Dat betekent dus een gewijzigd amendement 2. Ik kijk even naar de griffie, wordt 
dat nog uitgetikt en rondgedeeld of rondgestuurd? Geef mij het maar op papier, want ik ben niet zo 
digitaal. Nee, maar ik wil het wel eventjes, ik wil het papier horen knisperen in mijn vingers. Dan wordt 
dan dus een gewijzigd, dan is dit het ingediende gewijzigde amendement nummer 2. Ja, ga uw gang. 
 
De heer BROUWERS: Voorzitter, nog voor wat betreft de Investeringsimpuls veiligheid Leemstraat, wij 
danken de wethouder nog voor zijn bijdrage daarin. Wij hopen hier ook mee de andere partijen mee 
over de streep te trekken en voornamelijk ook het CDA. We snappen het standpunt van het CDA 
voornamelijk op de ontsluiting Tolberg waarvoor ze met het GVVP voor ingezet hebben. Ik nodig u ook 
uit om samen te kijken met de Kadernota om te kijken of we daar middelen voor kunnen vrijspelen. 
Voor ons staat ontsluiting Tolberg met het doortrekken Willem Dreesweg hoog op het lijstje en 
misschien ook bij andere partijen dus wij hopen daar een motie, een modus in te kunnen vinden. Ik wil 
iedereen, alle partijen bedanken zowel coalitie als oppositie voor de constructieve samenwerking die 
we de afgelopen weken met elkaar hebben gehad. We komen vanuit 2010 uit een hele moeilijke 
periode, diverse bezuinigingen zijn nodig geweest ik weet er zelf alles van. In 2010 was ik nog 
werkzaam bij de gemeente, miljoenen werden er ineens ingeleverd. Nu hebben we ineens een plusje 
dus complimenten aan de wethouder en het ambtelijke apparaat zijn ook wel op zijn plaats. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Brouwers, voor uw tweede termijn. Dan is nu inmiddels het 
gewijzigde amendement nummer 2 wordt uitgedeeld en dat maakt dus onderdeel uit van de 
besluitvorming. Dus dat, de eerste kunt u dus eigenlijk weggooien. Dan ga ik in de tweede termijn naar 
de fractie van de VVD, de heer Van den Beemt. De heer Van den Beemt, ja. U bent er. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De motie 1 investeren in het voorliggend veld dat 
is wat ons betreft opdragen aan het college wat ze al aan het doen zijn en als je vindt dat iets niet 
goed genoeg is dan moet je dat gewoon benoemen. Daarnaast vinden we dat de Risicoreserve 
Sociaal Domein voor tegenvallers is, voor problemen maar niet voor investeringen. Daarom en 
hetzelfde zit de VVD eigenlijk in motie 7 de jeugdprofessional op de basisschool. De dekking 
Risicoreserve Sociaal Domein vinden we niet gepast. Als we kijken naar motie 3 de motie 
vluchtelingen die zal zeker nu geen instemming krijgen van de VVD, eerst eens met z’n allen de 
Woonagenda afronden en daarna pas de invulling daarvan uitwerken. Er zijn een aantal 
amendementen voorzitter, amendement 5 de vermindering van de taakstelling bibliotheek, nee. Er is 
een opdracht van de raad, die moet uitgevoerd worden we gaan ervan uit dat het college dat ook gaat 
voltooien. Fondsen Duurzaamheidsagenda, dat is amendement 12 opnieuw nee vanuit de VVD in 
ieder geval. Als het college geld nodig heeft dan horen we dat graag van het college en dat hebben 
we hier nu niet gehoord. Je kunt wel zeggen dat bij onderhoud dat daar ook geen vraag lag van het 
college, maar volgens mij moet je wel ziende blind en horende doof zijn wil je niet zien dat dat daar 
nodig is. Amendement 13 de ledverlichting buitensportaccommodaties daar staan wij uiteraard onder. 
Wij hopen dat toch nog iedereen daaraan mee gaat doen, want je pakt niet alleen een slag in de 
milieubelasting maar ook in de belasting, financiële belasting van de sportverenigingen. Voorzitter, wij 
hebben in de campagne altijd geroepen over stoeptegels die recht moesten, amendement 3 de 
Leemstraat nou daar gaat voor een miljoen euro aan stoeptegels recht gelegd worden om het maar 
even een beetje gechargeerd te zeggen. Amendement 14 het ledigen van de afvalbakken dat is een 
wat bescheidener bedrag maar het komt op hetzelfde neer. Amendement 15 Herstel tegengaan van 
schade aan verhardingen 600.000 euro steunt de VVD ook al realiseren we ons wel dat het hier dus 
eigenlijk gewoon simpelweg om het rooien van bomen gaat, maar als ze maar weer terugkomen dan 
is dat akkoord. Ook motie 9 de hondenspeelplaatsen, waarbij ik overigens het woord speelplaats  een 
hele bijzondere vindt want volgens mij is die plaats voor iets anders bedoeld dan spelen, die zullen wij 
zeker wel steunen. We hebben niet mede ingediend dat is een beetje een principiële kwestie. De 
hondenbelasting moet eerst gewoon eens omlaag of helemaal afgeschaft worden en daarom hebben 
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we niet mede ingediend. Met het hondenbelastingverhaal komen wij bij motie 2 van de Partij van de 
Arbeid als ik het goed zeg over lokale belastingverkenning, nou dat is, dat is nodig. Ik heb begrepen 
dat in 2004 daar voor het laatst actie op ingezet was en dat mag nog wel eens een keer, want er wordt 
wel heel veel belasting geheven waarvan een aantal mensen helemaal niet meer weten wat de 
bedoeling daarvan was eigenlijk behalve dan de kas spekken. Verder geeft de VVD steun aan motie 
10, interactie met de samenleving maar volgens mij hadden wij dat ook al wel duidelijk gemaakt. 
Voorzitter, bij de Kadernota heeft de VVD gevraagd om het geld dat bespaard werd door uitbesteding 
van De Stok terug te geven aan verenigingen, dat is zoals we kunnen zien overgenomen door het 
college. En dat geld willen we samen met het CDA en de andere partijen dus aan de mensen waar het 
over gaat laten om te beslissen hoe dat geld teruggegeven moet gaan worden. Tot zover, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Raggers van de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben de schorsing goed gebruikt 
overleg met de diverse partijen over het amendement over De Suite, ook met de wethouder en 
uiteindelijk hebben we met alle indieners van het amendement besloten om het amendement en sich 
terug te trekken en daarvoor in de plaats een motie in te dienen, die op dit moment wordt uitgeprint 
door de griffie, want linksom of rechtsom we vinden dat de muziekondernemers, huidige 
muziekondernemers het verdienen om tot 2019 een transitie te krijgen in het Muziekhuis. En in 
afwachting juist van de Cultuurvisie en de uitwerking van de raadsmededeling Muziekhuis nu een paar 
jaar rust te geven aan deze ondernemers. Het dictum ja ik het nu nog niet voorliggen, maar ik heb 
hem in mijn hoofd zitten. Wilt u dat ik even wacht tot aan het einde van mijn termijn om hem in te 
dienen. Dan hoop ik ondertussen dat hij komt. 
 
De VOORZITTER:  Nou, dat doen we het, ja doe dat zo dan. Maar dan weten we voor nu dat 
amendement nummer 4 transitie muziekonderwijs De Suite wordt ingetrokken. Maakt dus geen 
onderdeel meer uit van de beraadslaging. En dan krijgen we een nieuwe motie, die krijgt als nummer 
mee 12 en ik denk dat die wel hetzelfde heet, of bijna.  
 
De heer RAGGERS: Ja, de naam is hetzelfde. Ja. 
 
De VOORZITTER: Maar dat laat ik aan u. Ja. Dan zal de motie zo aan het eind van de termijn van de 
heer Raggers, ik zie hem al komen, even worden rondgedeeld en dan hebben we allemaal de tekst, 
het dictum ook voor ons waar het dan precies in de scherpte om gaat. 
 
De heer RAGGERS: Ja. Dan zal ik, ik wil op twee dingen reageren. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer RAGGERS: Allereerst de Leemstraat, D66 is blij met het standpunt van wethouder Lok wat 
betreft de Leemstraat en ik wil even aangeven dat wij zijn, waren en zijn initiatiefnemer om de 
ontsluiting van Tolberg op de lijst van de korte termijn opgaven van het GVVP te krijgen. Dat wil niet 
zeggen, dat het nu per se geld hoeft de ontsluiting van Tolberg, want daar is de veiligheid niet in het 
geding. En wij begrijpen wel dat die in het geding is bij de Leemstraat, dus die verdienen wel een 
prioriteit. En dan soms werkt het niet om de speldenprikken van de Nieuwe Democraten te negeren 
soms werkt mijn cordon sanitaire niet. Dit is het geval bij de motie raadgevend referendum, je stelt 
vanmiddag nog een, duidelijke vraag aan de Nieuwe Democraten of laat die stellen en de heer 
Schijvenaars noemt je meteen in zijn termijn. Wat ik en sich altijd vermoeiend vind, maar goed de VVD 
wil ook onze mening weten en hier komt hij, hij is kort. D66 is natuurlijk niet tegen referenda, sterker 
nog daar zijn we deels groot mee geworden, maar de hele motie die nu voorligt straalt negativiteit naar 
zowel de politiek uit als onze inwoners. Hij legt bovendien een dwingende vorm op aan het college 
hoe dit uit te voeren of aan de raad dit uit te voeren. En zo werkt D66 liever niet en dat is misschien 
ook wel de reden waarom de heer Schijvenaars weg is gegaan bij D66. Alleen daarom al steunen wij 
deze motie niet. We willen best een keer meedenken om constructief, een constructief concept 
referendum verordening voor de raad voor te bereiden, maar dat hoeft niet per se nu. Dat hoeft niet 
vanavond afgetikt te worden.  
 
De VOORZITTER: En ga nog even in op de motie nummer 12. U heeft hem wel hetzelfde genoemd 
als toen het nog amendement was qua titel? 
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De heer RAGGERS: Ja, correct. 
 
De VOORZITTER: Dus hij blijft “Transitie muziekonderwijs De Suite”, motie nummer 12. En als u nog 
even het dictum voorleest dan is hierbij de motie ingediend.  
 
De heer RAGGERS: Besluit het college op te dragen vanuit de Algemene Reserve voldoende 
middelen toe te voegen ten behoeve van het transitie tot en met 2019 voor huidige en/of nieuwe 
muziekondernemers en verenigingen in De Suite. Namens D66, PvdA, GroenLinks, de VVD, de SP en 
de VLP. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u zeer. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dan is deze motie, dan is deze motie, motie nummer 12 ook onderdeel van 
beraadslaging en besluitvorming. Goed. We gaan vervolgens door naar de fractie van de Partij van de 
Arbeid, de heer Yap. Ssst… Nog eventjes, nog eventjes geconcentreerd. 
 
De heer YAP:  Voorzitter, de PvdA heeft geprobeerd de interactie met de samenleving te zoeken zoals  
Roosendaalse Lijst terecht ook het voorbeeld aandraagt van het amendement met de ledverlichting en 
afvalbakken en de VLP bijvoorbeeld met wielerevenementen, vandaar ook wij met een amendement 
kwamen van de bibliotheek die wij ook handhaven. We hebben nog steeds geen duidelijkheid over die 
meerjarige afspraken en we denken ook eigenlijk in lijn met het verhaal rondom De Suite dat hiermee 
wel wat ruimte in het dossier wordt geboden, dus het lijkt me dat de wethouder dit juist zou moeten 
toejuichen. Juist ook omdat de bibliotheek met de recente informatie ook concreet aangeeft wat 
realistisch is voor 2016, dus dat amendement, voorzitter, wordt door de indieners gehandhaafd. Ten 
aanzien van de motie lokale belastingverkenning kan ik u melden dat die dus mede wordt ingediend 
door de VVD en ook door, even kijken, D66 die dienen deze motie samen mee in. En Nieuwe 
Democraten, excuus die stond er al onder. Wordt toch gehandhaafd juist ook gelet op de 
ontwikkelingen die er nu al recent zijn en los van die ontwikkelingen ik denk dat heer Van den Beemt 
dat ook goed heeft aangegeven is het juist nu goed om voor de volgende Begroting de juiste keuzes 
te kunnen maken, waarbij dus inzichtelijk is welke keuzes er in het lokaal belastinggebied dan ook 
kunnen worden gemaakt.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, terugkomend op uw ingediende amendement aangaande de 
bibliotheek. Ja, mijn excuus dat ik wat later hier ben, ik ben verplaats zag ik daarstraks dus ik zit 
verder weg, maar dat deert niet. Ik zou graag willen weten we hebben recent pas informatie 
ontvangen over de bibliotheek, dat is echt vrij recent. We hebben daar niet echt inhoudelijk met het 
college over van gedachten kunnen wisselen. We zijn wel al een traject ingegaan natuurlijk richting de 
Kadernota van dit jaar en we hebben daar onze bedenkingen ook kenbaar gemaakt samen met u. Nu 
komt u zelfstandig ineens met een voorstel. Is het toch niet wat wijzer om met elkaar eerst van 
gedachten te wisselen ook met de bibliotheek zodat we allemaal op dezelfde golflengte zitten, voordat 
we vanavond die beslissing eigen nu een beetje krijgen opgedrongen.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik begrijp, ik begrijp uw relaas in die zin dat, dat ik dat niet volg. Laat het 
overleg verder aan de wethouder. Wij hebben bij de bibliotheek geïnformeerd nogmaals wat realistisch 
is. De wethouder heeft aangegeven dat zou kunnen dat dat het bedrag is wat wellicht als verwachting 
moet gelden. Ik wil daar gewoon nu al een raadsuitspraak over hebben en dus horen dat dat bedrag 
ook zo vaststaat. Juist ook in lijn met de eerdere acties die op dit dossier zijn genomen en nogmaals 
tot op heden zijn er nog geen meerjarige afspraken gemaakt. Ik vind dat je dat  ook niet echt richting 
een bibliotheek kan maken door daar nog langer uitstel in te geven over wat men voor 2016 moet 
kunnen verwachten, ik denk dat iedere organisatie natuurlijk tijdig een begroting maakt en ook tijdig 
moet weten waar ze aan toe zijn, vandaar dat wij dit nu zo indienen. 
 
De heer VAN GESTEL: Uiteraard, voorzitter, heeft u er begrip voor als toch veel van uw collega’s 
vanavond zeggen ja het is snel wat u hier doet en volgende maand zouden we met elkaar in het debat 
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tot dezelfde conclusie komen dat we dan uw begrip hebben dat u zegt nou oké dan ben ik bereid om 
met u mee te denken over hetzelfde voorstel. 
 
De heer YAP: Nogmaals, begrip voor uw opvatting maar nogmaals wij willen dit amendement wel 
handhaven zeker ook omdat er volgens mij zijn we dit dossier al anderhalf jaar geleden ingestoken en 
er is nog geen uitsluitsel. En dat, dat is vervelend en ik vind niet dat je dat bij ons kan neerleggen dat 
is toch echt, ligt toch echt bij het college. Wij vinden dat die taakstelling en dat hebben we van meet af 
aan gezegd dat die onrealistisch is. Ja. Voorzitter, ik dank de heer Lok voor de uitleg omtrent de 
Leemstraat en Tolberg met de interruptie werd dat ook duidelijk. Vandaar ook dat we zeker steun even 
aan het amendement zoals ingediend door de VLP over de Leemstraat. Tolberg blijft uiteraard op ons 
netvlies staan, komt vast ook terug bij de Mobiliteitsagenda. Ten aanzien van de motie vluchtelingen 
statushouders dat, dat onderscheid ook duidelijk zijn, voorzitter. Daar is het zo dat we de motie 
hebben aangepast. De griffie zal die ook uitdelen. In die zin dat bij de overwegingen een zinsnede is 
weggehaald en dat we dat nu hebben opgenomen in de motie als raadsuitspraak dat wij als 
Roosendaal ons betrokken voelen bij deze problematiek en ook de verantwoordelijkheid daarin 
daadwerkelijk nemen en zullen blijven nemen. En eendachtig met het geluid van de voorzitter hebben 
we de beslispunten beperkt tot 4 beslispunten waar misschien punt 4 blijvend wordt overbodig is maar 
dat sluit mooi aan bij de eerste 3 beslispunten, maar dat lijkt me logisch dat dat ook, ook een plicht is 
van het college. Voorzitter, dus die motie wordt bij deze zo ingediend. 
 
De VOORZITTER: Ja. Nee, dan voor nu eventjes weer voor uw boekhouding, dat motie nummer, 
motie nummer 3 “Vluchtelingen/statushouders”, daar is nu ingediend een gewijzigde motie nummer 3 
en die gewijzigde motie nummer 3 is onderdeel van beraadslaging en besluitvorming.  
 
De heer YAP: Voorzitter, ten aanzien van de motie SP investeren in het voorliggend veld daar komen 
we natuurlijk ook morgen weer op terug in de Commissie bij de bespreking van de Veranderagenda 
Sociaal Domein. We willen als PvdA nogmaals wel benadrukken dat we van belang vinden ook dat het 
armoedebeleid daarin goed is verweven dat zou ook één die concrete maatregelen wat ons betreft 
moeten zijn waar deze motie toe oproept. Wij zullen deze motie dan ook van harte steunen. Tot slot, 
voorzitter, de motie kinderen verdienen een goede start. We hebben daarin constructief 
samengewerkt met het CDA om te komen tot een nieuwe motie in die zin dat, dat we kunnen leven 
met de woorden van de wethouder ik laat het verder aan het CDA over om die direct ook toe te 
lichten, die kunnen we ook van harte steunen en ik ga er eigenlijk eerlijk gezegd van uit de anderen 
ondertekenaars onder de oude motie van de PvdA ook, maar dat zullen we ook bij het stemmen zien. 
Waarbij ik overigens nog wel wil opmerken dat de wethouder in de beantwoording op diverse vragen 
bij de Begroting nog wel spreekt over die doorlopende leerlijn dus, dus nogmaals die uitleg die wij 
daaraan geven is breder dan alleen onderwijzen natuurlijk, het gaat veel meer, maar dat weten we nu 
ook. Voorzitter, dat waren ze. We zijn nog wel benieuwd naar de motie even kijken, samen de kaders 
bepalen voor 2017 of die nog wordt gehandhaafd in deze vorm. Maar dat zullen we direct ook horen. 
Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. En motie nummer 4 houdt u gewoon overeind, de kinderen verdienen 
de beste start.  
 
De heer YAP: Voorzitter, in die zin niet het CDA zal daarin de juiste versie indienen, dus de 
oorspronkelijke motie wordt ingetrokken.  
 
De VOORZITTER: Dus ja, motie nummer 4 die heet “Kinderen verdienen de beste start”, die motie is 
bij deze ingetrokken en gaat dus niet meer onderdeel zijn van beraadslaging, besluitvorming. We 
zullen later van het CDA horen hoe dat is samengebald tot die motie. Maar voor nu geldt dat motie 
nummer 4 is ingetrokken. Goed. Vervolgens is het woord aan de Nieuwe Democraten, de heer 
Schijvenaars. Ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, alles overziend stellen wij vast dat de 
voorstellen vanuit de coalitie worden overgenomen en dat een enkel voorstel vanuit de oppositie uit 
coulance waarschijnlijk ook een meerderheid gaat krijgen. Vooral valt op dat de strategie vanuit het 
college om de raad te laten vechten om 800.000 pepernoten uitstekend heeft gewerkt. Wij hadden 
graag keuzes gemaakt over de resterende 217 miljoen euro. Namelijk wat goed is voor Roosendaal 
en de Roosendalers en natuurlijk zien wij een aantal voorstellen die een stapje zetten richting de basis 
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op orde en  hoe klein die stapjes soms ook zijn het zijn wel de stapjes in de door ons gewenste 
richting van de basis op orde. En wij zullen ze daarom ook steunen. Tot slot, wij betreuren het zeer dat 
de Begroting steeds meer goed gevulde potjes krijgt met vele, vele miljoenen waar nauwelijks zicht op 
is laat staan toegang en de sleutels van die potjes blijven verborgen in de krochten van het college.  
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer. Vervolgens is het woord aan GroenLinks, mevrouw 
Koenraad.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. De motie jeugdzorg professional die gaan we gewoon 
indienen, het preventieve zit daar gewoon heel erg in dus ik weet niet waar wethouder Polderman dat 
niet leest, maar het gaat om het beschikbaar maken van tijd voor de jeugdzorg professional om ook te 
werken aan doelen binnen de transformatie en daar zit preventie gewoon heel duidelijk in. En het 
werkt inderdaad goed terwijl ze aan de casussen werken maar de portee van deze motie is dus juist 
dat er meer tijd komt om ook in die preventie en die laagdrempelige contacten te werken. En ik had 
nog beloofd dat ik nog iets zou zeggen over de motie van de SP over het voorliggende veld. De 
intentie van die motie die delen we natuurlijk, want bezuinigingen zijn keihard toegeslagen in het 
Sociaal Domein. En we hoorden de heer Schijvenaars voortdurend zeggen dat de grootste angst van 
de mensen is de losse stoeptegel. Nou GroenLinks is ervan overtuigd dat de grootste angst van de 
mens is dat zorggeld naar stoeptegels gaat, dus wat dat betreft heel begrijpelijk deze motie dat de SP 
die reserve ook wil houden om ook echt in een Sociaal Domein in te zetten. De reden ook dat VVD 
zeg maar sommige moties ook niet steunt omdat ze die risico, ze vinden dat dat risico, alleen naar 
risico’s mag gaan. Ja het mag duidelijk zijn dat de VVD niet helemaal van plan is om dat geld ook voor 
het Sociaal Domein te bewaren. Toch gaan we deze motie niet steunen omdat wij willen dat het ook 
op basis van plannen is. En zoals het nu gaat is het een hele brede motie, een hele vrijblijvende motie 
en GroenLinks wil ook graag dat juist het veld aan gaat geven waar de investeringen plaats moeten 
vinden. En de wethouder reageerde wel heel enthousiast op deze motie en dat maakt ons een beetje 
wantrouwig, precies de motie die ik nodig heb. Nou, precies de motie die wij dan niet nodig hebben 
denkt GroenLinks, omdat deze wethouder die zich bestuurlijk toch niet helemaal in kan houden soms 
dit misschien niet gaat gebruiken voor echt transformatiedoeleinden maar misschien toch wat meer 
voor SP-doeleinden, dus daar wilden wij toch heel graag van vinger op, hoe noem je dat vinger in de 
pap. Dus vandaar deze motie niet steunen en dat we dus per knelpunt bekijken en die knelpunten die 
kunnen overal vandaan komen, die kunnen uit de raad Sociaal Domein komen en uit het veld en uit 
evaluaties en dan houden we ons aanbevolen om dat geld daar ook voor ter beschikking te stellen. En 
dat zullen we dan ook zeker steunen t.z.t. even zien dat waren deze twee. Ja, de twee moties van het 
CDA over de VVE. Ik vond het betoog van de wethouder vond ik inderdaad wel, toch wel 
houtsnijdend, want het gaat natuurlijk helemaal niet om het leren aan kinderen maar het gaat erom dat 
ze met elkaar omgaan en spelen. En wat er nu gebeurt is dat passend onderwijs met 4 jaar moeten 
mensen binnen passend onderwijs maar daarvoor heb je nog nooit een kind gezien waar iets mee is, 
dus GroenLinks denkt dat het heel belangrijk is dat er ook in die voorschoolse situatie kinderen met 
elkaar in contact komen en volgens mij was dat van beide moties ook de bedoeling en daarom zijn we 
ook heel blij dat die nu in elkaar geschoven zijn. Even kijken ja verder over de, er zijn dan 2 
amendementen nog. Fondsen bij Duurzaamheidsagenda, er wordt best veel gevraagd van 
GroenLinks, veel vertrouwen gevraagd van GroenLinks. We hebben het verhaal gehoord van die 
wortelopdruk, ja dat is niet helemaal ons verhaal natuurlijk. Het kan ook een heel Truus de Mier-achtig 
verhaal worden waarbij het allemaal netjes moet worden maar goed de toezegging van mevrouw 
Schenk dat het inderdaad ook gaat om een duurzaam beleid waarbij natuurbehoud, boombehoud en 
biodiversiteit ook hoog in het vaandel komt te staan kunnen wij dat amendement wel, wel steunen. 
Maar dan hoop ik wel dat u beseft hoeveel dat van ons vraagt. En omdat wij aan de andere kant dus 
erop moeten vertrouwen dat de fondsen bij de Duurzaamheidsagenda dan nog een keer gevraagd 
moeten gaan worden en daar hopen we dan toch dat de Roosendaalse Lijst ons ook weer gaat helpen 
om dat ook echt te doen. En misschien dat de wethouder daar nog iets over kan zeggen over dat 
inderdaad toch al haar toezegging is dat we daar wel degelijk ook een aanvraag ook voor gaan 
maken. Dus dat mocht de Duurzaamheidsagenda er komen dat er ook… 
 
Mevrouw SCHENK: Juist. 
 
De VOORZITTER: Ze zal zo antwoorden. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dat was het. 
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De VOORZITTER: Ja. Dank u wel, mevrouw Koenraad. Ik kijk naar de lijst. Partij Verhoeven, meneer 
Verhoeven. 
 
De heer VERHOEVEN: Nou, voorzitter, ik heb er een paar punten uitgehaald en de rest zullen we wel 
zien in ons stemgedrag. De motie nummer 1 die gaan wij steunen van de SP, dat is een goede 
ontwikkeling en bijdrage in de samenleving. Motie numero 2 is van de Partij van de Arbeid die gaan wij 
ook steunen. Motie 3 die zoals die er nu voorligt gaan wij die, kunnen wij die gaan steunen in ieder 
geval. Dus in ieder geval voor de burgemeester een extra stimulans daarin. Motie 4 transitie 
muziekonderwijs in De Suite, Ja dat is voor ons nog veel te vrijblijvend tot en met 2017 is het geregeld 
en daarna komen we er of net daarvoor komen we er heel graag op terug, dus daar gaan we 
tegenstemmen. 
 
De VOORZITTER: Ja u bedoelt, ja amendement 4 transitie muziek Suite, De Suite is ingetrokken. Het 
handelt nu over de motie nummer 12. 
 
De heer VERHOEVEN: Motie nummer 12. Klopt. Klopt. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is nu, hetzelfde onderwerp maar dat is dus gekanteld van amendement 
naar motie.  
 
De heer VERHOEVEN: Ik ben blij dat u erbij zit.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik hou u in de gaten. 
 
De heer VERHOEVEN: Heel goed. En dan hebben de motie nummer 7 jeugdzorgprofessionals, motie 
7, ja ik zou zeggen van misschien moet je hem aanhouden. Wij willen daarvoor tegen stemmen. Eerst 
maar eens even een goede analyse maken op de kosten, op de problemen die zich echt daar 
bevinden, de wethouder heeft daar iets over gezegd. Dus om dan zomaar kort carte blanche te geven 
is niet de onze, dus daar in ieder geval tegen. Amendement nummer 2 dus de Herziening Reserves, 
deze wijziging die gaan wij voor stemmen. Verkeersveiligheid in de Leemstraat amendement nummer 
3 die gaan wij van harte ondersteunen. En zo ook amendement nummer 15 dat is afronding 
omvormingsimpuls wij hebben een inhaalslag gemaakt dit jaar met de groenvoorziening. Nog niet 
helemaal klaar er is maar half werk geleverd - tussen haakjes. Dan hebben wij zoiets van nou laten we 
dat dan eerst afmaken en het geld voteren, dus dat gaan wij steunen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Verhoeven. Dan vervolgens is het woord aan de heer De Regt 
van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats eerst even een wijziging op onze 
motie samen de kaders bepalen. Wij volgen het advies van de wethouder en in plaats van het college 
de opdracht te geven willen wij dat graag aan de raad c.q. de griffie doen met een ondersteunende rol 
voor het college. Als het goed is die tekst al aangepast en is er een aangepaste motie. Dus dat is de 
wijziging die de Roosendaalse Lijst heeft. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat wordt in ieder geval een gewijzigde motie nummer 8 “Samen de kaders 
bepalen” die wordt nu uitgedeeld. En die gewijzigde motie 8 maakt onderdeel uit van beraadslaging en 
besluitvorming in plaats van de aanvankelijke motie nummer 8. Ga uw gang verder meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Goed. Verder hebben wij al drie mondelinge termijnen de kans gehad van de 
Begroting wat wij ervan vinden. En wij vinden dat eigenlijk meer dan genoeg dus ik wil het vanavond 
niet langer maken dan nodig. Wij gaan niet alle 30 voorstellen nog eens een keer doorlopen, dat zal 
zo meteen wel blijken uit ons stemgedrag. Ik heb nog wel één vraag aan de wethouder en dat gaat 
over de omzetting van de, van het amendement naar de motie inzake De Suite. U vond het 
amendement, vond u overbodig en onze vraag is of u dat ook vindt van deze motie. Tot zover. En ik 
wil graag alle partijen bedanken die onze voorstellen mede hebben ondertekend dan wel zullen 
steunen. Tot zover. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Ik ga vervolgens naar de fractie van het CDA, 
mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de schorsing heeft 
dat voor ons zeker waardevol resultaat opgeleverd. De motie nummer 11 heb ik het over die wij 
hebben aangekondigd in te dienen of ingediend hebben, die is in elkaar geschoven met het voorstel 
een motie van de Partij van de Arbeid met een kleine wijziging dan wel. Ik zal het even toelichten, de 
titel waar ook de wethouder, onze wethouder zo gecharmeerd van was kinderen verdienen de beste 
start, dat is ook een veel mooiere titel, dus zo gaat de motie heten. En bij het laatste bolletje besluit 
komt een ander zinnetje in plaats van “bij een positieve evaluatie van IKC Kroevendonk het vormen 
van meer IKC’s  te stimuleren” wordt dat “bij een positieve evaluatie van alle initiatieven waar nu de 
verbinding is tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer IKC’s te stimuleren”, dus 
niet expliciet die naam IKC Kroevendonk maar breder. Ik wil hierbij heel hartelijk danken de Partij van 
de Arbeid en GroenLinks die al gezegd hebben hieraan mee te willen werken, mee in te willen dienen 
voor een zeer constructieve opstelling. Wij waarderen dat enorm. Dit over onze eigen motie, die wordt 
dus nu ingediend in een ietwat gewijzigde vorm en… 
 
De VOORZITTER: Ik adresseer dat even voor eenieder. Het ging dus over de aanvankelijke motie 
nummer 11 die heette toen nog “Peuterscenario’s en stimuleren integrale kindcentra”, die is van de 
baan en daarvoor treedt nu in de plaats de gewijzigde motie nummer 11 en die heeft een andere titel 
“Kinderen verdienen de beste start” en die motie, gewijzigde motie nummer 11 maakt onderdeel uit 
van de besluitvorming. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik roep hierbij dan ook nog de andere oorspronkelijke 
ondertekenaars op onder de ingetrokken motie van de Partij van de Arbeid om ook hieraan mee te 
doen, om ook hier onder te gaan staan. Eigenlijk roep ik de raad op om hier een unanieme motie van 
de te maken, dat gevoel was dat dat het mooiste zou zijn en daarvoor roep ik de ontbrekende partijen 
die er nog niet onder staan nu op. Dan, ik wil even kort nog ingaan op wat we gaan steunen. Ik, ik ga 
alleen opnoemen wat we gaan steunen. Het amendement nummertje, nee ik begin maar met 1 dat lijkt 
me logischer. Amendement 1 financiële injectie platform amateur wielersport, dat gaan we steunen. 
Amendement, o ja ben ik even de…, van de VLP, amendement Herziening Reserves. Ik heb het getal 
er even niet bij staan, omdat er een nieuwe vorm van komt. Wat is dat?  
 
De VOORZITTER: 2. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dat schijnt amendement 2 te zijn. Dat bedrag is gewijzigd ten 
aanzien van de Bestemming Courage te verlagen tot een bedrag van 150, gaan we in die vorm 
steunen. We gaan ook steunen amendement 3. Ja, we zeggen nu volmondig ja tegen de VLP, want 
we wijken daarin iets af van de consistente lijn om die Mobiliteitsagenda af te wachten. Maar juist 
vanwege de actualiteit en we veiligheid, dat is ons ook heel veel waard, zeggen we volmondig ja 
tegen amendement nummertje 3. We hebben amendement 15 afronding omvormingsimpuls van de 
Roosendaalse Lijst ook daar zeggen we ja tegen. Dan kom ik aan bij de moties. Motie aanleg 
hondenspeelplaatsen, motie numero 9 is dat, ook die gaan we steunen. We gaan ook steunen de 
gewijzigde motie samen de kaders bepalen. Het woordje raad zit erin het is aangepast dat gaan we 
ook steunen. We gaan eveneens steunen de motie transitie muziekonderwijs De Suite, motie 12 de 
gewijzigde motie 12. En tenslotte de motie vluchtelingen/statushouders, ook de aangepaste vorm die 
gaan we ook steunen. Mocht ik nog iemand vergeten zijn, maar ik denk het niet, ja dan zien we dat in 
het stemgedrag. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat lijkt mij ook dat dat blijkt uit het stemgedrag. Goed dan als laatste in tweede 
termijn van de zijde van u raad mevrouw Oudhof van de fractie van SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Nu dan als laatste het woord. Dan allereerst wil ik, ik wil 
ingaan op een aantal amendementen en een aantal moties. Allereerst amendement nummer 3 de 
Leemstraat, daar staan wij onder. Reden voor ons is de verkeersveiligheid, de veiligheid van de 
fietsers die wij daar op dat punt heel erg belangrijk vinden. Daar moet je zeer zorgvuldig in zijn vinden 
wij ook en ja  de verbindingsweg is nu bijna open en de druk neemt toe. En wij vinden eigenlijk als je 
het één doet moet je het ander ook doen, dus wat ons betreft is dit logisch. Dan het amendement 
nummer 15 de afronding omvormingsimpuls ingediend door de Roosendaalse Lijst. Ja, dat gaat vooral 
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over de scheve stoeptegels en wat wij net al noemden dat is ook een ergernis voor de mensen en is 
ook gevaarlijk. En op de vraag van de SP en GroenLinks heeft de wethouder ook toegezegd van dat 
er aandacht voor de bomen moet komen en daar zijn wij heel blij om. En dat het ook geen tijdelijke 
oplossing is. Nou gezien dit geld direct ten goede komt ook aan de inwoners van Roosendaal gaan wij 
instemmen met dit amendement. Dan de motie nummer 3 de gewijzigde motie van de 
vluchtelingen/statushouders, die gaan wij steunen, want daar kun je op zicht niet zo op tegen zijn. Wij 
vinden wel dat we al gezegd hebben dat de regie ook bij het college moet blijven liggen en dat willen 
wij ook graag. En logisch dat er pas info gegeven kan worden aan inwoners als er informatie is, maar 
ik denk dat je daar ook niet te lang mee moet wachten, dat de samenleving ook recht heeft om op tijd, 
tijdig geïnformeerd te worden want anders krijg je allerlei andere ergernissen en dat zou jammer zijn. 
Dan motie nummer 5 de Roosendaal Pas, als SP vinden wij dat wij daar toch nog iets van moeten 
zeggen, want dat zal de heer Schijvenaars ook heel erg fijn vinden denk ik. Wij zijn altijd voorstander 
van die pas geweest, al jaren en op zich zijn wij natuurlijk nog voorstander van die pas als de 
ondernemers zeker daar zelf mee gaan komen dan zullen wij zeggen dat is alleen maar een goed 
initiatief. De wethouder geeft aan dat het oud denken is de ontwikkelingen worden daardoor ingehaald 
door een pas, ja dat weet ik niet. Wij denken wel dat, dat het misschien wel overbodig zou kunnen 
worden zo’n Roosendaal Pas en zeker gezien het nieuwe beleid. En dan vooral nu het voorliggend 
veld als er meer geïnvesteerd wordt in het voorliggend veld dat voorliggend veld ook meer de mensen 
achter de voordeur gaat opzoeken en meer de helpende hand geeft om de nodige voorzieningen te 
vinden, want ik denk dat er in Roosendaal best heel veel voorzieningen zijn maar dat ze onbekend zijn 
bij de mensen. Dus ik denk als ze de helpende hand krijgen dan vinden misschien toch wel de nodige 
voorzieningen en dan is die Roosendaal Pas eerder overbodig denk ik, dus daar gaan we niet in  
meestemmen. Dan motie 10 de interactie in motie 10 en motie 8, dat gaat over interactie met de 
samenleving en samen de kaders bepalen. Wat de SP betreft klinkt dat natuurlijk heel erg positief, we 
gaan de samenleving betrekken erbij. Nou als SP zoeken wij de samenleving al heel lang op en ik 
denk dat wij de SP de partij zijn die het meest op straat te vinden is. En maar ga je nu dit zo doen dan 
denk ik van wie beslist dan uiteindelijk waar het geld dan toch naartoe gaat. Is het dan niet dat je de 
inwoners met een dode mus blij gaat, blij maakt, want uiteindelijk zal er iemand het geld moeten 
toekennen en er zijn altijd winnaars en verliezers, dus wat dat betreft gaan wij met deze moties niet 
instemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Ik heb sommige vragen, niet veel gehoord, ik loop 
even de portefeuillehouders even na of er in zijn of haar portefeuille nog een vraagje is. Mevrouw 
Koenraad u zwaait naar mij… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En ik en ik  zwaai terug. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. Mag ik ook iets zeggen? Of? 
 
De VOORZITTER: Nou dat ligt er aan wat. Ga uw gang.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ik ben vergeten om expliciet te zeggen dat wij het amendement fondsen bij de 
Duurzaamheidsagenda dus niet in stemming brengen. Dat is amendement 12. 
 
De VOORZITTER: Ja, amendement 12 fondsen bij Duurzaamheidsagenda, dat betekent dat u dat 
amendement intrekt. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, goed dat u het even meldt. Dus amendement nummer 12 “Fondsen bij 
Duurzaamheidsagenda” is ingetrokken, gaan we het dus vanavond niet meer over hebben. Goed. Ik 
loop even de portefeuillehouder even na of er nog iets resteert vanuit de tweede termijn. Wethouder 
Theunis?  
 
De her THEUNIS: Ja, dank u voorzitter. Eén puntje wat mevrouw Koenraad aanbracht. Ik vind dat ze 
zeer bescheiden opstelde door bijna de vraag de stellen hoop dat we tegen die tijd ook geld mogen 
vragen. Dat vind ik wel heel erg bescheiden. Laat één ding duidelijk zijn, dat ik zelf als wethouder 
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Duurzaamheid in de startnotitie die ik na de Commissie heb gemaakt daar bleek toch, daar is ook bij 
sommigen enige kritiek, toch een hele brede, grote ambitie uit dus wat dat betreft denk ik delen we 
dat, wat dat betreft heel duidelijk zult u nooit of te nimmer om geld hoeven te vragen. Want dat 
betekent uit de Duurzaamheidsagenda waar we samen met de raad een start voor zullen maken dat 
wij zelf als college daarvoor aan de raad geld zullen vragen, dus u hoeft dat niet te doen en dat dienen 
wij gewoon te doen. Desgewenst kunt u daar natuurlijk nog verder aanvullen, maar dat laat ik aan u 
zelf over.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, richting de VLP amendement 2 u wilt de Bestemmingsreserve 
Stimuleringsbijdragen die wilt u opheffen, dat snap ik want die is een tijd niet gebruikt dat klopt ook. 
Dat heeft alles te maken met de crisis en u hoorde de burgemeester daarstraks zeggen dat ik dat wil 
gaan activeren. En waar is dat geld voor bestemd het is 79.681 euro dat met name gebruikt wordt 
voor het aanjagen van bedrijfsactiviteiten in het kader van incentives. En u begrijpt dat de afgelopen 
jaren de bedrijvigheid op een heel laag pitje heeft gestaan, maar dat er nu in aanbouw een heel groot 
bedrijf is waar veel werkgelegenheid gaat ontstaan. En u hoorde van collega Lok ook al in de 
discussie over de Leemstraat dat er ook rondom het Philipsterrein wel wat gaande is dus in die zin 
had ik dit geld natuurlijk wel daarvoor willen besteden. Maar het uiteraard aan u als u zegt nou wij 
willen die opheffen, ja, dat is aan u raad om dat te besluiten, want ook de Mobiliteitsagenda dat snap 
ik daar is veel geld voor nodig, dat is een kwestie van afwegen en anders kom ik t.z.t gewoon terug 
met een heel goed plan, want dan krijg je geld heb ik vanavond diverse keren gehoord. Voorzitter, 
goed plan. Voorzitter, dan was er een vraag van de Roosendaalse Lijst. D66 heeft het amendement 
omgebogen in een motie aangaande transitie muziekonderwijs De Suite, ik zeg nogmaals het geld 
voor De Suite zit in de Begroting ook tot 2019. In 2017 vindt er een evaluatie plaats dus het geld is 
gedekt en de huurinkomsten in De Suite die zullen straks dan ook extra zijn, want de dekking zit al in 
de Begroting. In die zin zou je kunnen zeggen is hij overbodig, in feite ja. Maar ik weet niet wat D66 
ermee zal gaan doen. Maar in ieder geval goed dat u van het amendement een motie hebt gemaakt. 
Voorzitter, chapeau voor de Partij van de Arbeid en het CDA die de moties in elkaar hebben 
geschoven en daar kan het college, collega Polderman en ik heel goed mee leven kinderen verdienen 
de beste start en daar willen wij ook heel graag mee aan de slag. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Twee moties nog om even na te lopen. De motie 
die GroenLinks indient over de jeugdprofessionals. Ja ik heb haar gevraagd mevrouw Koenraad hou 
hem nou even aan want hij is wat mij betreft wat te specifiek. Maar u heeft er een in uw tweede termijn 
een uitleg aan dat u wel degelijk zegt nou die preventie dat zit er absoluut in. Ik had liever gehad dat u 
hem even aanhoudt. Maar als u met deze interpretatie zoals u in de tweede termijn hebt uitgelegd 
hem uitlegt dan is dat, dan kan ik daar mee leven. En laat ik het verder aan de orde van u raad als die 
wordt aangenomen en ik mag hem op die manier uit gaan voeren zoals u in uw tweede termijn hebt 
uitgelegd dan zal dat wel in orde komen. Maar voor de rest is dat aan u raad om daar in haar wijsheid 
over te oordelen. De motie over het investeren voorliggend veld. Ik dank de partijen behalve die hem 
ingediend hebben of hun steun aan hebben gegeven. En ik doe nog een kleine poging om toch ook de 
VVD en GroenLinks daar mee achter proberen te krijgen, want met name de VVD die zegt ja dat 
reserve domein blijf daar nou af. Ja, voorzitter, in de Kadernota hebben wij al gediscussieerd over hoe 
we dat reserve Risicoreserve bedrag nou moeten zien, dat we ook moeten zeggen je moet gewoon de 
noodzakelijke verandering die wij moeten gaan doen daar moet je ook zorgen dat je daar budget voor 
hebt en dan zou eventueel dat Risicoreserve wel degelijk voor kunnen zijn om die beweging te maken 
als dat anders niet gaat. Dus in die zin is dat conform wat wij met elkaar in de Kadernota hebben 
gediscussieerd. Voor de rest staan er geen bedragen bij dus die discussie krijgen we over wat het dan 
precies is maar de concrete invulling in die Veranderagenda komen we daarop terug en misschien dat 
u dat nog over de streep trekt. Maar ik zie dat u wilt interrumperen.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij begrijpen wat de wethouder zegt. Wij 
denken dat wat ons betreft de opdracht aan het college was dit soort zaken binnen het Rijksbudget te 
financieren en daar valt die Risicoreserve niet binnen. 



 
 

Verslag raadsvergadering 4 november 2015     pagina 51 

 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter dat klopt maar naar mijn idee is dat niet met elkaar in 
tegenspraak als je gewoon daar creatief mee omgaat. We moeten dat zien, we moeten kijken van hoe 
die concrete dingen naar voren komen. Dus wat dat betreft omdat er ook geen bedragen staan toch 
terugkomen als daar concrete voorstellen liggen, denk ik dat u dan niet bang hoeft te zijn.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Terugkomend op die discussie over die 
Risicoreserve Sociaal Domein dat moet toegroeien naar 10 miljoen het heeft nu een saldo van enkele 
miljoenen. U heeft het al ruim anderhalf jaar beschikbaar u doet er helemaal niets mee. Vindt u 
eigenlijk als wethouder van het Sociaal Domein dat we nog verder moeten gaan met het voeden van 
die Risicoreserve want anders zijn we alleen maar geld aan het oppotten terwijl er wellicht hele andere 
bestedingen zijn voor die vele miljoenen die nu gewoon werkeloos bij u op de plank liggen. Hoe kijkt u 
daar tegenaan.  
 
De heer POLDERMAN: Nou, voorzitter, terecht zegt meneer Schijvenaars het gaat groeien naar 10 
miljoen. We hebben nu geen 10 miljoen. Dus het is inderdaad, we hebben het ingesteld bij het 
bestuursakkoord dat we gewoon wat dat betreft ons indekken, want er was toen heel veel onzekerheid 
hoe gaat dat nou. We moeten zorgen dat mensen niet tussen wal en schip raken, we gaan dat reserve 
budget opbouwen. Gaandeweg de rit krijgen we nou inderdaad steeds meer grip op de situatie zien 
we dat op sommige punten, we hebben de discussie over de Wmo gehad, dat ons dat redelijk lukt om 
dat binnen de budgetten te doen. Maar desalniettemin zijn we nog niet waar we zijn moeten en 
moeten we met name die slag naar voren gaan maken en dan moet in ieder geval geld geen 
belemmering zijn om die noodzakelijke slag te maken en wat dat betreft moet je ook de kost gaat dan 
voor de baat ook durven investeren in de dingen die nodig zijn. Zo zitten wij daar als college in. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat snap ik ook wel en ook de Nieuwe Democraten vinden dat je vooral 
ook moet zorgen dat niemand tussen wal en schip valt en u geeft zelf aan in het beleid dat u voert dat 
op dit moment niemand tussen wal en schip valt. Want als dat zo zal zijn dan had u allang een beroep 
gedaan op die Risicoreserve Sociaal Domein dat heeft nu een omvang van ergens tussen de 3 en de 
5 miljoen even uit mijn hoofd. Ja, wij krijgen steeds meer het gevoel dat die omvang voor dit moment 
eigenlijk meer dan voldoende is. Dus waarom zou u dan nu niet gewoon even pas op de plaats maken 
en zeggen van nou we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt hebben we straks inderdaad weer meer  
nodig dan kunnen we alsnog weer gaan voeden. Maar voor dit moment ja om alleen maar te voeden 
omdat het in het bestuursakkoord staat, voorzitter, u zei zelf de wereld verandert, de inzichten 
veranderen, dat heeft u zelf ook ervaren het Sociaal Domein is in Roosendaal redelijk goed op orde 
lijkt het te zijn dus nogmaals toch de vraag welk argument heeft u nu om echt te blijven verlangen dat 
het bestuursakkoord op dit punt wordt nagekomen.  
 
De heer POLDERMAN: Nou, voorzitter, ik denk dat het goed is dat wij morgen die discussie in alle 
uitvoerigheid verder met elkaar voeren, want inderdaad is het zo dat het lijkt alsof het zich allemaal 
ontwikkeld maar er zijn nog een aantal buitengewoon grote onzekerheden. Het is, voor een deel is het 
toch nog varen in de mist. Zeker als het gaat over jeugd dan zijn gewoon de risico’s en de cijfers waar 
wij nog steeds over moeten beschikken dermate onbetrouwbaar dat wij niet voor 100% zekerheid 
kunnen geven. Dus die behoedzaamheid die ik samen met collega Theunis hierin voer om wat dat 
betreft gewoon de vinger aan de pols te houden ook financieel geen gekke dingen te doen, ik denk dat 
dat onze koers is en wat dat betreft zijn we daar gewoon voorzichtig maar zeker die koers aan het 
varen in die mist die wij hebben en dan is het vaak wel lastig.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter en dan tot slot we hebben met elkaar ook de manier waarop wij 
het zaakje organiseren hebben wij een bepaalde afspraak gemaakt in het kader van 
risicomanagement, daarvoor hebben wij juist heel veel reserves en voorzieningen met elkaar 
vastgesteld om te zorgen dat we een hogere ratio hebben met betrekking tot het opvangen van 
risico’s. Binnen de discussie die wij nu voeren is er inderdaad binnen die ratio meer dan ruimte 
genoeg, meer dan ruimte genoeg om elk, om elke mistige gebeurtenis waar u rekening mee houdt om 
dat op te vangen. 
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De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, ik denk de heer Schijvenaars probeert de discussie van daarnet 
nog een keer over te doen. Maar een discussie met de wethouder van Financiën over hoe we de 
Risicoreserve moeten doen hebt u naar behoren met mijn collega kunnen voeren dus daar ga ik 
verder niet op in.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan wethouder Lok, wethouder Schenk niet dan. Ik heb nog een klein 
detailpunt. Wat betreft het gewijzigde amendement 2 Herziening Reserves, ja wethouder Verbraak 
bedoelde zijn teleurstelling uit te spreken dat de Bestemmingsreserve Stimuleringsbijdragen wordt 
opgeheven zo moet u dat verstaan. Voor het overige u komt in ieder geval de portefeuillehouder 
tegemoet wat betreft het drugsbeleid dus dat lijkt mij een mooi compromis dus geen, geen, geen, 
geen punt wat dat betreft en ik kom als ik bij collega Petter ben, kom ik bij u langs op de koffie. En de 
vluchtelingen-motie prima zoals die nu is geredigeerd en wat het college betreft het zou mooi zijn als u 
daar allen ja tegen zegt dat is een mooi signaal naar buiten voor de stad, voor onze inwoners. En ik 
zeg tegen mevrouw Oudhof wij gaan in gesprek met zodra het kan maar wel zorgvuldig en dat vind ik 
belangrijker dan snelheid, want als wij iets moeten melden aan betrokkenen dan moet dat ook 
waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk zijn, maar wij houden de vinger voortdurend aan de pols.  
 
De VOORZITTER: Ik veronderstel dat wij toe zijn aan besluitvorming. En zoals u weet doen wij dat als 
volgt. We gaan eerst over de amendementen stemmen, die horen bij de Programmabegroting, dat 
wikkelen wij eerst af en dan gaan we naar het onderdeel fonds “Nog te bestemmen” de 8 ton met de 
amendementen en de motie die daarbij hoort maar daar leiden wij u netjes doorheen. Wij beginnen 
ook weer in zwaarte, in verstrekkendheid met de amendementen om die als eerste en vervolgens 
tweede, derde enzovoort in stemming te brengen, dus volgt u mij goed ik zal het altijd duidelijk 
zeggen. We gaan nu eerst, omdat dat het meest verstrekkende amendement is bij de 
Programmabegroting, dat is amendement 7 en amendement 7 gaat over de “Bestemmingsreserve 
Onderhoud”, daar gaan we het eerst over hebben. Wat betreft amendement 7 vraag ik of één uwer 
behoefte heeft aan een stemverklaring vooraf. Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
amendement nummer 7?  Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. Het 
amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan komen wij bij amendement nummer 3 en dat handelt over de 
“Investeringsimpuls verkeersveiligheid Leemstraat”, amendement nummer 3. Ook hier weer de 
standaardvraag één uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij stemmen 
over amendement nummer 3. Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben gestemd de fracties van 
de Roosendaalse Lijst, D66, VLP, PvdA, CDA. Partij Verhoeven, SP, Nieuwe Democraten. Ja, 
unanimiteit. Bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens is aan de orde amendement nummer 13 en dat handelt over de 
“Ledverlichting op de Buitensportaccommodaties”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? 
Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 13? Dat is iedereen met 
uitzondering van de fractie van de SP. Dan is daarmee het amendement, amendement aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Vervolgens gaan we naar amendement nummer 8 en dat gaat over de 
“Reservering ontsluiting Tolberg”, heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niet? 
Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 8? Daarvoor… het amendement is bij 
unanimiteit verworpen. Nee, nee, we zijn even aan het … het kan allemaal, het kan allemaal hoor. Het 
kan allemaal. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar amendement nummer 9 en dat gaat over de “Reservering 
vennootschapsbelasting”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? En nou komt die? Wie is 
voor dit amendement? Met de fractie van de Nieuwe Democraten voor is het amendement verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar amendement nummer 10 “Verlaging opbrengst afvalstoffenheffing”. 
Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement 
nummer 10, daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is 
verworpen.  
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De VOORZITTER: Wij gaan naar amendement nummer 15 “Afronding omvormingsimpuls”. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
amendement nummer 15? Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd met uitzondering van de fractie van 
de Democraten 66, D66, ja dat en de rest wel. Ja. Dan is het amendement aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar amendement nummer 6 “Van dood geld naar levend geld”. Behoefte 
aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor dit amendement. Daarvoor heeft gestemd de 
fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan vervolgens naar amendement, het gewijzigde amendement nummer 2  
“Herziening reserves”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Nee? Wie is voor het 
gewijzigde amendement nummer 2? Daarvoor heeft u met z’n allen voor gestemd met uitzondering 
van de fractie van de SP en daarmee is het amendement aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 5 vermindering “Taakstelling bibliotheekwerk”. Iemand van 
u behoefte aan een stemverklaring vooraf. Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit 
amendement nummer 5? Daarvoor hebben gestemd de fracties van Partij van de Arbeid, GroenLinks 
en D66. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: En amendement nummer 1 de “Financiële injectie Platform amateurwielersport”. 
Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
amendement nummer 1. Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd met uitzondering van de fracties van 
SP en Nieuwe Democraten. Het amendement 1 is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dat zijn de amendementen die behoren bij de Programmabegroting 2016. Dan 
gaan wij nu stemmen over het moedervoorstel, het gewijzigde, het geamendeerde moedervoorstel 
Programmabegroting 2016. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op het totaalvoorstel? 
Meneer Schijvenaars ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten vinden dat deze Begroting 
teveel geld stopt in potjes en te weinig geld stopt in het op orde brengen van de basis op orde. Wij zijn 
tegen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Overigen nog van u? Dank u wel. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
de geamendeerde Programmabegroting 2016? Daarvoor heeft u allen gestemd met uitzondering van 
de fractie van de Nieuwe Democraten. De Begroting is aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan behoren daar nog moties bij, bij die Programmabegroting maar dat doe ik 
gewoon in, in volgorde van nummering. Ten eerste motie nummer 1 “Investeren in het voorliggend 
veld”. Eén uwer nog behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Wie is voor motie nummer 1? 
Daarvoor heeft iedereen gestemd met uitzondering van de fracties denk ik van D66 en de VVD. Zie ik 
dat goed? Dat zie ik goed. De motie is desondanks aanvaard. Dat is één. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar motie nummer 2 dat gaat over het, de “Lokale 
belastingverkenning”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Nee. Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor motie nummer 2. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Nieuwe 
Democraten, VVD, Partij Verhoeven, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Gaan we even 
tellen. Met 12 voor en 23 tegen is de motie verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 3, de gewijzigde motie nummer 3 inzake het onderwerp 
“Vluchtelingen/statushouders”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan 
gaan wij stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie nummer 3. Daarvoor heeft u allen gestemd met 
uitzondering van de fractie van de VVD. De motie is aanvaard. Sorry en de VLP. Ja maar wuif met uw 
handen hoog in de hemel dan zie ik het goed. Luister, hij is aanvaard met uitzondering van de fracties 
van de VVD en VLP. Right? Oké, zo gaat hij de geschiedenis in. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 is ingetrokken. Motie nummer 5 de “Roosendaalse Pas”. Eén 
uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Nobody. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 
nummer 5? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen.  
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De VOORZITTER: Motie nummer 6 inzake het “Raadgevend referendum”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring? Niemand? Wie is voor motie nummer 6? Daarvoor heeft gestemd de fractie van 
de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER:  Motie nummer 7 “Jeugdzorgprofessional op basisschool”. Hier behoefte aan een 
stemverklaring? Niemand? Thuisfront wel. Dan gaan wij stemmen over motie nummer 7. Daarvoor 
heeft, hebben gestemd de fracties van D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, SP. Ja, ja. We 
gaan even tellen. Met 15 stemmen voor en 20 tegen is de motie verworpen. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer, nummer 8 “Samen de kaders bepalen voor 2017”, de gewijzigde 
zoals u weet motie nummer 8. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Meneer 
Schijvenaars? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, de fractie Nieuwe Democraten gaat dit voorstel steunen, het is 
immers het eerste langlopende, raadplegende referendum.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de 
gewijzigde motie nummer 8? Daarvoor heeft nou velen van u voorgestemd, tegen in ieder geval de 
fracties van de SP, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De motie is aanvaard. Ja, ik snap 
hem meneer Heeren. Ik ga voortaan heel goed op u letten. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer, nummer 9 “Aanleg hondenspeelplaatsen”. Behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Eén uwer? Niemand: Gaan we stemmen. Wie is voor motie nummer 9? Daar 
bent u met z’n allen een groot voorstander van. De motie is bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar nou 10 komt zometeen bij de 8 ton noem ik het maar eventjes fonds 
bestemming. Dan gaan wij naar motie 11, de gewijzigde motie 11 die als titel heeft “Kinderen 
verdienen de beste start”. Wil iemand daar een stemverklaring over afleggen? Meneer Schijvenaars 
en daarna meneer Raggers. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten zullen deze motie gaan steunen, 
hoewel wij wel problemen hadden met het gebruik van het woord educatie. Juist gegeven de 
uitzending bij Brandpunt gisteravond waarin onomstotelijk is komen vast te staan dat dat gewoon 
geen enkel nut heeft. Maar desondanks vinden wij de rest van het dictum voldoende sterk genoeg om 
deze motie te gaan steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Meneer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 geeft graag gehoor aan de aan de oproep van de 
fractievoorzitter van het CDA. Wij gaan deze motie steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Niemand anders van u raad. Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 
de gewijzigde motie nummer 11? Daarvoor heeft u allemaal voor gestemd, dus bij unanimiteit 
aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de motie nummer 12 “Transitie muziekonderwijs De Suite”. 
Heeft één uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de fractie Nieuwe Democraten is het eens met de wethouder 
dat deze motie overbodig is. De motie betekent overigens voor ons wel dat een specifieke groep 
ZZP’ers extra steun krijgt en wij zien heel veel ZZP’ers in Roosendaal in vergelijkbare 
omstandigheden die het wel helemaal op eigen kracht moeten zien te redden. Wij vinden dat er 
hiermee sprake lijkt te zijn van concurrentievervalsing. 
 
De VOORZITTER: Meneer Raggers, D66. 
 
De heer RAGGERS: Ik voel mij genoodzaakt te reageren meneer de voorzitter. Ik heb de, de 
wethouder… 
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De VOORZITTER: U kunt niet reageren op meneer Schijvenaars… 
 
De heer RAGGERS: Nee, nee, maar ik moet nu wel… 
 
De VOORZITTER: Stemming…. 
 
De heer RAGGERS: Maar ik moet nu wel reageren, want er wordt aangegeven door de heer 
Schijvenaars dat de wethouder zou hebben geadviseerd tegen, dat heb ik hem niet horen zeggen. De 
wethouder zegt dat het volgens hem financieel wel goed zit, maar onze motie gaat verder, dus wij 
persisteren de motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, dan schrappen wij in de notulen dat u voelde dat u moest reageren, want 
dat is, dat is niet conform de stemverklaring, dus dat schrappen we en daar bent u het mee eens. 
 
De heer RAGGERS: Nou, in zoverre…eigenlijk niet. 
 
De VOORZITTER: U bent, u bent het ermee eens. U bent het ermee eens. Wij laten die paar eerste 
inleidende woorden weg, moet je niet doen met een stemverklaring. Eigenstandig reageren. Goed ja 
zo voeden we elkaar elke dag weer op. Toch? Ik geloof dat wij, zo eenvoudig is het toch. Ik geloof dat 
wij met de moties rond zijn. Dan gaan wij naar het andere stuk. Moeten wij… Ja, we moeten nog 
stemmen ook. Ja, helemaal van m’n a propos. Wij gaan stemmen over motie… 
 
De heer RAGGERS: Maar ik wil graag even voorstellen dat we dan die woorden ook schrappen. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja. U leert snel als fractievoorzitter. Waar was de tijd met Vermeulen? Luister, 
luister dit is gedeeld. Wij gaan stemmen over de motie nummer, nummer 12. Wie is voor de motie 
nummer 12? Even gaan we… dat is iedereen met uitzondering van de Roosendaalse Lijst, de Nieuwe 
Democraten en de Lijst, Partij sorry Verhoeven dat zijn de enigen die ik tegen heb staan. Dan is de 
motie aanvaard. Right. Goed. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu naar het andere stuk dat is het raadsvoorstel fonds “Nog te 
bestemmen” daar zijn een tweetal amendementen op ingediend en één motie. De eerste die hier  
bij hoort en het verst strekkend is amendement 11 en ja dat amendement heet ook “Nog te 
bestemmen”. Amendement 11 heeft één uwer behoefte om daar, het gaat met name kunst en cultuur, 
een stemverklaring vooraf uit te spreken? Niemand? Dan gaan wij stemmen over het amendement 
nummer 11. Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben gestemd de fracties van D66, Partij van 
de Arbeid en GroenLinks het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan door naar amendement nummer 14 “Voortzetting ledigen afvalbakken”. 
Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt. Ja? Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, GroenLinks kan niet instemmen met dit amendement omdat hier 
het niet verhogen van parkeertarieven in verwerkt zit. Op zich hebben we niets tegen het punt wat 
wordt aangedragen alleen ja dat dat er nog in zit maakt dat wij niet voor kunnen zijn. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Nobody, Dan gaan wij, dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor amendement nummer 14. Daarvoor heeft u met z’n allen gestemd met uitzondering van de 
fracties van GroenLinks en D66. Het amendement is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar het geamendeerde raadsvoorstel. Wil één uwer daar nog een 
stemverklaring vooraf over afleggen? Nee, dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen over dit 
raadsvoorstel. Wie is voor dit raadsvoorstel? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering 
van de fracties van de Nieuwe Democraten, GroenLinks, ik zie het allemaal goed zo, dan is daarmee 
het geamendeerde raadsvoorstel aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan resteert bij dit onderwerp nog 1 motie, dat is motie nummer 10 die heet 
“Interactie met de samenleving”. Wil één uwer daar nog iets over zeggen? Meneer Schijvenaars. 
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, wij vinden de motie uitstekend passen en de komende tijd van 
feestdagen waar cadeautjes worden gevraagd en uitgedeeld. Ernstiger vinden wij dat de 
gemeenteraad nu wethouder gaat spelen en er wordt hier een kostbaar nieuw participatieproces 
gestart wat ook heel veel geld kost, terwijl het toch de taak is van het college om binnen de kaders van 
de gemeenteraad deze interactie te doen. Wij zijn tegen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is 
voor motie nummer 10. Daarvoor hebben gestemd u allen met uitzondering van de fracties van de 
Nieuwe Democraten, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het of de motie is… En de SP. Dan blijft de 
motie wel aanvaard, dat wel. Goed. 
 
De VOORZITTER: Zijn wij door alles heen?  
 
4. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan zijn wij door alle stukken en beraadslagingen heen en daarmee is deze 
raadsvergadering gesloten en wordt u nog beneden uitgenodigd nog voor een gezellig samenzijn. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
5 november 2015. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


