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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2014 

 

VERGADERING WOENSDAG  05 NOVEMBER 2014 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Raadsvoorstel Programmabegroting 2015   
 
4. Sluiting 

 

Aanwezig: 
Voorzitter: 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) M.C.J. Frijters 
(VVD), 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), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 
Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H. Fronczek (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.G.M. 
Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), 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: dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), dhr. B. Missal (SP) 
 
1. Opening en mededelingen 

De VOORZITTER:  Ik heet u allen welkom en meld afwezig de heer Van Ginderen van de fractie van het 

CDA en later vanavond en dat kan een beetje later zijn, dat kan veel later zijn zullen zich aansluiten bij 

ons de heren Van Broekhoven Roosendaalse Lijst, Matthijssen VVD, Missal van de SP en mevrouw 

Derks van de Partij van de Arbeid. Dat waren ze wat bekend is. En de heer Goossens van de 

Roosendaalse Lijst komt laat, ja, later. Oké. Goed, nou niemand vergeten, nee. 

 

2. Vaststellen raadsagenda 

De VOORZITTER: Dan hebben wij de agenda zoals die voorligt. Is dat verder in orde zo? Dat is het 

geval. 

 
3. Raadsvoorstel Programmabegroting 2015 
De VOORZITTER: En dan ligt voor de Programmabegroting 2015. Wat u met uzelf heeft afgesproken 
en waar de voorzitter op zal toezien is dat wij nu een eerste termijn, ik herhaal het nog maar even ook 
voor de luisteraars op de tribune en thuis, een eerste termijn hebben in een lijst in een 
sprekersvolgorde, maar dat komt wel, van totaal eerste termijn zeven minuten, waarvan de eerste drie 
minuten een zogeheten beschermde spreektijd kent. En dat betekent dat daarin niet wordt 
geïnterrumpeerd. Die drie minuten gaan over in de resterende vier minuten waar wel kan worden 
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geïnterrumpeerd. En de griffier, vanmiddag hebben we dat even besproken, we hebben een aantal 
concept- amendementen en –moties die u ook bij voorkeur in de eerste termijn zoveel als mogelijk zou 
willen indienen, maar u voorzitter begrijpt heel goed dat dat allemaal binnen die zeven minuten niet zal 
kunnen. Dus laat ons ook allemaal niet te ingewikkeld doen, want als u wel in uw minuten minuten 
begint met het voorlezen van de dicta van de amendementen en moties en u loopt over uw zeven 
minuten heen begin ik daar niet over. Maar hou het allemaal wel redelijk zodat we aan het eind van de 
eerste termijn zoveel als mogelijk, het is uiteraard aan u om de amendementen en moties in te dienen 
op een tijdstip waarop dat u dienstig voorkomt, zodat wij dan naar de dinerpauze kunnen waar het 
college dan in de gelegenheid is om zich te beraden over wat dan ter tafel ligt. Zodat wij na die 
dinerpauze kan het college op de moties, amendementen reageren en op overigens op vragen die 
door u zijn gesteld in de eerste termijn. En dan komt de tweede termijn van maximaal vijf minuten ook 
weer in een zekere sprekersvolgorde en daarna gaan wij uiteindelijk stemmen. Maar dat vindt dan zijn 
weg wel in de loop van, in de loop van de avond. Voor iedereen duidelijk en iedereen akkoord zo dat 
dit is wat u ook met uzelf heeft afgesproken om deze begrotingsbehandeling langs deze lijnen te 
doen. Dat is het geval. Dan open ik de eerste termijn van de zijde van u raad en dan beginnen we bij 
de fractie van de Roosendaalse Lijst de heer De Regt.  
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Vandaag wordt wat ons betreft het raadsvoorstel 
Programmabegroting 2015 aanvaard. Zoals tijdens de Commissie al bleek kan de Roosendaalse Lijst 
zich vinden in de voorliggende stukken. Op de eerste plaats een woord van dank richting ambtelijk 
apparaat en het college. Het samenstellen van een Begroting is een complexe klus. Dit jaar met een 
andere opzet is het beroep op de ambtelijke organisatie nog intensiever geweest. Tel daarbij op de 
vele vragen die zijn beantwoord, de toelichtende sessies die zijn georganiseerd en dan kan ik niet 
anders zeggen dan chapeau. Inhoudelijk is de Begroting gestoeld op het bestuursakkoord, een 
akkoord op hoofdlijnen. Hetgeen de mogelijkheid biedt er nog een eigen kleur aan te geven, vandaar 
ook onze wijzigingsvoorstellen die nog zullen volgen. Wij zijn blij dat de Begroting meerjarig sluitend is 
zonder extra bezuinigingen en voldoet aan het provinciale toezichtkader. De weerstandsratio van ruim 
2 geeft aan dat we voldoende vermogen hebben om tegenvallers op te vangen. Alles overziend zijn 
we tevreden, een stabiele Begroting sluitend zonder extra bezuinigingen, geen zware 
lastenverhogingen, goed weerstandsvermogen, ruimte voor investeringen en ruimte om tegenvallers 
op te kunnen vangen. Dit geeft ons vertrouwen dat we de komende bestuursperiode een stabiele 
koers kunnen varen. Na deze korte helicopterview zoomen we verder in op de programma‟s, waarbij 
we ons focussen op onze verbetervoorstellen. Een totale beschouwing per programma zou ons in 
herhaling doen vallen van de Commissie. We beginnen dan met programma 2 leren en ontwikkelen. In 
een vitale leefomgeving vormen sport, cultuur en recreatie belangrijke elementen. Stimuleren van 
sport draagt bij aan de gezondheid en sociale cohesie. Een basisvoorwaarde voor sportbeoefening 
vormt de beschikbaarheid van goed uitgeruste accommodaties. In onze gemeente valt de beperkte 
aanwezigheid van kunstgras op. Daar waar in omliggende plaatsen veel clubs daar de beschikking 
over hebben is dat in onze gemeente anders. Kunstgras biedt het voordeel van langer, vaker en 
intensiever kunnen sporten vooral in de winterperiode. De Roosendaalse Lijst pleit derhalve voor een 
onderzoek naar de behoefte, haalbaarheid en financiële gevolgen van aanleg hiervan voor alle 
buitensportaccommodaties. Dit onderzoek wordt ook aanbevolen door de RVF. Qua financiën is 
budgetneutraliteit een voorwaarde voor de Roosendaalse Lijst. De kapitaallasten afgezet tegen 
minder onderhoudskosten en meer huurinkomsten moeten een vruchtsituatie opleveren en we gaan 
dus daarover een motie indienen. Dat wil ik nu even doen. 
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me praktisch, doe dat maar meteen dan is die alvast af, genoteerd. 
 
De heer DE REGT: Oké. Besluit het college te verzoeken de behoefte, mogelijkheden en financiële 
gevolgen te onderzoeken van de aanleg van kunstgrasvelden op buitensportaccommodaties en de 
raad hierover uiterlijk 1 april 2015 te informeren.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Onderzoek kunstgrasvelden 
buitensportaccommodaties”. Nou is even mijn vraag, zijn die moties al, de concepten bij u ingediend 
of… Ja, dat hoeft niet meer alsnog te gebeuren vanuit de griffie. Ja, het is eigenlijk onbeschermde, 
beschermde spreektijd dus ik snap uw interruptie. Ik weet al ongeveer wat u gaat zeggen, maar wacht 
er even mee tot zo meteen. De heer De Regt. 
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De heer DE REGT: Goed in 2018 bestaat de stad Roosendaal 750 jaar. De Roosendaalse Lijst pleit 
voor een passend feest met een programma voor alle Roosendalers. Om hierop te kunnen anticiperen 
stellen we voor om vanaf deze Begroting tot en met de Begroting van 2018 steeds een bedrag van 
25.000 euro te reserveren, zodat we dan 100.000 euro gespaard hebben. Via sponsoring en 
fondsenwerving kan dit verder aangevuld worden. Wij gaan ervan uit dat de gemeente het initiatief 
neemt tot een programma waarbij er nog te richten comité alles in goede banen zal leiden. Graag 
dienen we ook hiervoor een amendement in. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Amendement reserveren gelden 750 jaar Roosendaal. Beslispunt 1.1 aan te 
vullen met voor 2015 uit de post onvoorzien een bedrag van 25.000 euro wordt gealloceerd ten 
behoeve van het reserveren van gelden voor het 750 jarig bestaan van Roosendaal en 2016 tot en 
met „18 hieraan jaarlijks 25.000 euro toe te voegen.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Reserveren gelden voor 750 jarig 
bestaan Roosendaal”, amendement nummer 1.  
 
De heer DE REGT: Overigens samen met CDA, VLP en VVD en ook het eerste, de eerste motie was 
met andere partijen ingediend. Dan Programma 4 “wonen en verblijven”, de Roosendaalse Lijst is niet 
blij met de benamingen voor onderhoudsniveaus en de openbare ruimte. Wij zien liever begrijpelijke 
omschrijvingen die passen bij de locatie zoals veilig, schoon, natuurlijk of bio-divers in plaats van A, B, 
C en D, kortom meer maatwerk. Wij dienen dan ook een motie in om de beschrijving van de niveaus 
aan te passen. Motie nieuwe benaming kwaliteitsniveaus. Besluit het college op te dragen een 
voorstel voor begrijpelijke benaming van de kwaliteitsniveaus voor onderhoud aan de raad voor te 
leggen. 
 
De VOORZITTER: Ik weet welke motie u bedoelt hoor, dat is de motie die noemen we “Nieuwe 
benaming kwaliteitsniveaus onderhoud” en dat is motie nummer 2. 
 
De heer DE REGT: Veel aandacht is er voor het beheer van het openbare gebied, waarbij negatieve 
berichten de boventoon voeren. Ook wij vinden dat het beter moet, maar we beseffen dat daar veel 
geld voor nodig is. Vooralsnog pleiten wij voor een eenmalige kwaliteitsimpuls die eraan bijdraagt dat 
het onderhoud daarna minder tijd en geld kost om het hogere niveau vast te houden. Na de evaluatie 
van verbindend beheren in 2015 kunnen we dan bezien of en hoeveel structureel geld er nodig is om 
het niveau verder op te waarderen en of daar dekking voor is. Andere partijen delen onze zorg en 
daarom hebben we samen met het CDA en de VVD een amendement dat ik nu zal voorlezen. Dat 
heet “Kwaliteitsimpuls openbare ruimte”. Beslispunt 1.1 aan te vullen met het niveau van het 
onderhoud. Van onderhoud wordt voorzien van een kwaliteitsimpuls op de meest slecht uitziende 
locaties, plekken met een verouderde groeninrichting worden omgevormd tot een 
onderhoudsvriendelijke inrichting. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 5 ton en te 
financieren uit het rekeningsaldo 2013 398 en uit het begrotingssaldo 2015 102. De evaluatie van 
verbindend beheren afwachten voor mogelijke verdere structurele investeringen. Een doorn in het 
oog… 
 
De VOORZITTER: Ja, even, dat, dit amendement dat krijgt mee nummer 3 en… 
 
De heer DE REGT: Twee toch? 
 
De VOORZITTER: 2 en hoe heet dat? 
 
De heer DE REGT: Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. 
 
De VOORZITTER: Kwaliteitsimpuls openbare ruimte, dat is amendement nummer 2. 
 
De heer DE REGT: Een doorn in het oog vormt tevens het zwerfafval. Wij denken dat het scheelt 
wanneer ook in het weekend de veel gebruikte afvalbakken worden geleegd. En ook hier hebben we 
een amendement voor gemaakt. Ook weer in samenspraak met anderen. Amendement ledigen 
afvalbakken in de weekends. Beslispunt 1.1. aan te vullen met: De veel gebruikte afvalbakken 
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voortaan ook ieder weekend worden geledigd. De hiervoor benodigde extra budget van 25.000 euro 
voor 2015 wordt gedekt uit de gesloten financiering reinigingssector en het college voor de Kadernota 
2016 met een plan komt om deze maatregel structureel te maken.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3 en heet “Ledigen afvalbakken in weekends”. 
 
De heer DE REGT: Bij de ontschotting van reserves vragen we het oorspronkelijke doel van de 
reserves in acht te blijven nemen. Reserve speelvoorziening willen we echter niet betrekken in 
ontschotting. Dit omdat we deze reserve anders zien dan de overige meer infrastructureel getinte 
reserves. We willen voorkomen dat de aandacht voor deze belangrijke voorziening in de wijken en de 
dorpen verloren gaat. En dienen dan ook een amendement in ter behoud van deze reserve. 
Amendement in stand houden reserve onderhoud speelgelegenheden, beslispunt 1.1 aan te vullen 
met de bestemmingsreserve onderhoud speelgelegenheden met een jaarlijkse storting in stand wordt 
gehouden en derhalve niet wordt ondergebracht bij de bestemmingsreserve onderhoudsprogramma 
openbare ruimte. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 4 en heet “In stand houden reserve onderhoud 
speelgelegenheden”.  
 
De heer DE REGT: De Roosendaalse Lijst stimuleert duurzaamheid. Het bedrag opgenomen voor 
autovrije zondagen willen we aanwenden voor realistisch doel duurzaamheidsleningen. Met dit geld 
kan voor 600 voor ruim 6 ton euro aan leningen worden verstrekt en de huidige pot was namelijk bijna 
leeg. Wij zullen hiertoe en dat is raadsbreed, een amendement indienen. Amendement 
duurzaamheidsleningen in plaats van autovrije zondag, beslispunt 1.1 aan te vullen met uit 
programma 4 binnen het beleidsveld reiniging en milieu het budget voor de autovrije dag van 46.823 
wordt geschrapt. Het hiermee vrijgekomen bedrag wordt aangewend ter dekking van de kapitaallasten 
ten behoeve van de duurzaamheidsleningen. 
 
De VOORZITTER: Dit, dit amendement krijgt mee nummer 5 en noemen we “Duurzaamheidsleningen 
in plaats van autovrije zondag”. 
 
De heer DE REGT: Tot slot, programma 5 zorgen en stimuleren. Subsidies voor buurthuizen komen 
steeds meer onder druk nu de kapitaallastensubsidie voor 2 buurthuizen is afgeschaft en onderdeel 
uitmaakt van het subsidieplafond van 5 ton. Hierdoor moeten de 9 andere buurthuizen opnieuw 
inleveren. Wij dienen een amendement in waarmee eenmalig 60.000 uit onvoorzien wordt ingezet om 
het jaar 2015 te overbruggen, zodat een extra financiële achteruitgang voor de buurthuizen in 2015 
wordt afgewend. In 2015 kan dan onderzocht worden hoe dit probleem structureel aangepakt kan 
worden. Dan dien ik nu het amendement in. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer DE REGT: Subsidie buurthuizen. Beslispunt 1.1 aan te vullen met uit de post onvoorzien 
eenmalig een bedrag van 60.000 euro wordt gealloceerd ten behoeve van subsidieoverbrugging van 
de buurthuizen.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 6 en heet “Subsidieoverbrugging buurthuizen”.  
 
De heer DE REGT: Dit was mijn eerste termijn, burgemeester. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik dacht dat er nog een interruptie was van de heer Yap op uw betoog. 
De heer Yap, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, we moeten weer even terug naar motie 1 onderzoek kunstgrasvelden 
buitensportaccommodaties. U verzoekt daar ook om de behoefte te onderzoeken, nou ik denk dat dat 
wel helder was in ieder geval wel vanuit de voetbalclubs. Maar ik ben benieuwd naar, met name naar, 
wat de indieners vinden van als blijkt dit is het financieel plaatje. Bent u dan bereid ook om de 
portemonnee te trekken, want ik denk dat kunstgrasvelden qua investeringskosten een prijs kennen 
en hoe staat de Roosendaalse Lijst daar tegenover?  
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De heer DE REGT: Als u goed naar mijn betoog hebt geluisterd heeft u mij kunnen horen zeggen dat 
wij uitgaan van een budget neutrale oplossing. Met andere woorden de kapitaallasten zullen moeten 
worden gedekt door het mindere onderhoud en een eventuele huurverhoging bij de verenigingen. Dus 
de gemeente zal er in principe geen voor- of nadeel bij hebben. 
 
De heer YAP: En aanvullend, hoe zit dit in het verband ook met de opdracht die we aan de 
sportaccommodaties, sportverenigingen hebben gesteld in het kader van zelfbeheer? Want ik denk 
dat dat wel wellicht wat lastig kan zijn ten aanzien van het onderhoud van kunstgrasvelden.  
 
De heer DE REGT: Ja, kunstvelden hebben natuurlijk een stuk minder nodig dan, dan normale 
grasvelden, wellicht wat specifieke onderhoudsmogelijkheden maar goed, daar zal de gemeente dan 
in gefaciliteerd moeten worden wat mij betreft, zeker in het begin.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over motie 2 kwaliteitsimpuls 
openbare ruimte. U vraagt daar 500.000 euro extra om een extra impuls voor de openbare ruimtes te 
geven. Nog niet zo lang geleden, ik denk, een paar weken geleden hebben we van de wethouder, 
vitale wijken, hebben we een raadsmededeling gekregen dat het toch in het budget 2014 voor het 
wijkgericht werken waarbij ook de openbare ruimtes vallen toch nog een bedrag van 146.000 euro zit, 
En ook in het budget leefbare wijken en dorpen dat er voor 2015 nog een bedrag van 257.000. Dus bij 
elkaar is dat 400.000 euro nog. Dus is het nu de bedoeling dat dit geld ook daaraan besteed gaat 
worden en dat u daar bovenop nog 500.000 gaat vragen of is het in plaats van? 
 
De heer DE REGT: Nee, dit is een extra impuls die daar nog bovenop komt, want wij denken dat het 
zeker nodig is. 
 
Mevrouw OUDHOF: En als u dan hoort dat er toch nog 400.000 euro ook nog in de openbare ruimtes 
gestoken gaat worden, wat vindt u daar dan van want dan hebben we het natuurlijk over een enorm 
groot bedrag wat nu extra naar de openbare ruimtes zou gaan.  
 
De heer DE REGT: Dat lijkt inderdaad een enorm bedrag, maar ik denk wanneer we alles op niveau 
moeten brengen dat we dan vele miljoenen nodig hebben en dan is die investering die we nu extra 
doen nog maar eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Dus ik denk dat het niet teveel is.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap nog een keer, ja. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, aanvullend ook op de vragen van mevrouw Oudhof van de SP over dat 
amendement kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Ja, haalt u daar niet wellicht door elkaar het groen en 
grijs omdat met name over het grijs een enorme achterstand hebben, wegen. En het groen heeft uw 
eigen wethouder over aangegeven daar lopen enorm veel initiatieven in de samenleving. We zijn net 
een jaar onderweg, dat hebben we anders ingestoken. We gaan de goede kant op. Ik heb eigenlijk 
geen geld extra nodig. Dat is het betoog van uw eigen wethouder, vandaar mijn vraag waarom dit 
amendement. 
 
De heer DE REGT: Nou, ik denk dat je met deze extra impuls toch een aantal gebieden toch nog extra 
kunt ombouwen naar onderhoudsarme gebieden en daardoor structureel wat minder geld nodig heeft 
op termijn. Dus misschien heeft de wethouder op dit moment weinig geld nodig of geen geld nodig, 
maar we denken dat deze extra impuls ertoe bijdraagt dat we op termijn minder structurele middelen 
nodig hebben.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. En ik had nog wel een vraag ook over die eerste twee punten. U 
geeft aan het kwaliteitsimpuls op de meest slecht uitziende locaties en op punt twee staat er plekken 
met een verouderde groeninrichting worden omgevormd tot een onderhoudsvriendelijke inrichting. 
Oké met name naar punt 1, ja wie gaat dat bepalen, want bevoordeel je hiermee niet juist buurten en 
wijken waar juist de burgerparticipatie wat achterloopt. En daar gaan we als gemeente extra geld in 
steken, terwijl we niets doen aan de initiatieven die wel goed lopen omdat daar begrijpelijkerwijs ook 
geen extra geld naartoe hoeft.  
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De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, ik denk dat we ook aan de experts moeten overlaten wat de minst goede 
gebieden zijn, dus daar gaan wij ons niet in mengen want dan krijg je natuurlijk oeverloze discussies. 
Inderdaad het verbindend beheren komt nog niet overal van de grond en daar is juist deze 
kwaliteitsimpuls voor, om daar om die gebieden waar het nog niet goed loopt om misschien een 
duwtje in de rug te kunnen geven.  
 
De heer YAP: Voorzitter, maar beloon je dan juist niet de mensen die juist niets willen doen of, of 
nogmaals waar die participatie niet van de grond komt. Het is volgens mij ook een verkeerd signaal 
naar de burgers die wel hard hun best op dit gebied doen.  
 
De heer DE REGT: Ja, nogmaals, wij zien het als een steuntje in de rug om ook die buurt ook aan de 
gang te krijgen, dat verbindend beheren op gang te helpen. 
 
De VOORZITTER: Oké. De heer Van Poppel, nog een vraag aan de heer De Regt? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, het gaat over motie 2 nieuwe benaming kwaliteitsniveaus 
onderhoud. Een vraagje aan de indiener, want als ik het goed begrijp zegt, stelt u van nou het is nu 
voor de bewoners onduidelijk wat er bedoeld wordt met een niveau. Dus het gaat vooral om een 
communicatieprobleem. En ja, denkt u dan als we het veilig noemen dat dan voor iedereen duidelijk 
is? Want als we hier iedereen vragen wat we met veilig, onder veilig verstaan dan krijgt u volgens mij 
35 of we zijn iets met meer, nog meer verschillende uitleg, interpretaties van dat, die term dus de, de, 
de noodzaak en de zin die ontgaan me. Kunt u me daar wat bijsturen? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Nou, wij hanteren nu A-, B- en C- en D-niveau en ik denk dat het voor 
omwonenden wanneer we het bijvoorbeeld hebben over B-niveau dan weet je totaal niet waar we het 
over hebben. B-niveau is bijvoorbeeld dat het gras 5 cm hoog is, maar dat kan op een bepaalde 
locatie heel goed zijn, maar op een bepaalde locatie misschien heel slecht. Dus, ik denk, dat je 
gewoon een benaming moet kiezen die past bij de situatie. En op B-niveau kan ergens wel goed zijn 
maar op een andere plek totaal niet relevant. 
 
De VOORZITTER: Ja, meneer Van Poppel nog? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, het duizelt mij nog steeds want als ik zeg B op B-niveau dan 
inderdaad als ik niet eerder heb gehoord of kan, ergens kan lezen van wat wordt ermee bedoeld dan 
blijft het duizelen. Maar ook als u zegt van het moet veilig zijn, ja nogmaals dan kan het voor mij een 
andere interpretatie zijn dan op de ene locatie dan op de andere locatie. Dus die onduidelijkheid blijft 
ook al noem je het beestje anders. 
 
De heer DE REGT: Ja, je hebt natuurlijk altijd een bepaalde interpretatie bij een bepaald woord maar 
ik denk dat het woord veilig voor de buitenstaander meer begrijpelijk is dan een B-niveau. 
 
De VOORZITTER: Goed, dank u wel meneer De Regt. Dan gaan wij vervolgens naar de fractie van de 
VLP, de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. De Begroting die voor ons ligt concentreert zich toch 
op een bepaald aantal punten vanavond. Het totale beleid kun je ook niet in zeven minuten totaal 
bespreken. Dus het is goed dat we er een aantal punten uithalen waar we dus volgend jaar accent op 
willen leggen. Dus als u ons vanavond een aantal zaken niet hoort benoemen is dat zeker toch niet 
dat het onze aandacht niet heeft, maar wat ons betreft heeft vanavond een aantal zaken wel prioriteit. 
Daar zijn we dus wel voor, voorzitter. Allereerst is het VLP voor het verhogen van het subsidieplafond 
voor activiteiten sport, recreatie en cultuur. Niet zomaar verhogen, voorzitter, maar de initiatieven die 
goedgekeurd zijn door de Commissie willen we graag natuurlijk uitvoering laten geven. Dat geeft 
immers een impuls aan de sport en recreatie en de cultuur van onze stad. Dus, voorzitter, dienen wij 
daarover een amendement in. Besluit, met dien verstande dat … 
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De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja. Aan programma 2 leren en ontwikkelen 31.000 euro wordt toegevoegd ter 
verhoging van het subsidieplafond van eenmalige subsidie sport, cultuur en recreatie voor het 
faciliteren van activiteiten zoals beschreven in de nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 onder 
3.2.2 tot 131.000 euro, dit te dekken uit de Begrotingsruimte 2015. U heeft hem allemaal voor u 
liggen, maar mijn tijd loopt door. Dus, ik ga gelijk naar het volgende amendement, voorzitter. 
 
De VOORZITTER:  Even, even, even… 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, de tijd loopt door dus… 
 
De VOORZITTER: Ja, maar ik heb gezegd dat ik coulant was naar de zeven minuten dat heb ik 
expres gezegd en ik keek zeer indringend naar u, want ik wist dat u eroverheen ging. Nee, we houden 
het allemaal ordentelijk via de voorzitter, want anders raken we de weg kwijt. Dit wordt amendement 
nummer 7 en dat amendement dat heet “Subsidieplafond activiteiten sport, recreatie en cultuur”. De 
heer Van Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Dat belang onderstrepen we natuurlijk, het belang van 
sport en recreatie en cultuur in onze stad en onze gemeente en onze dorpen. Het is een verrijking 
voor iedereen voor jong, voor oud en daarom, voorzitter, zijn we ook zeer content met moties over 
onderzoek van kunstgrasvelden en buitensportaccommodaties en ja mocht blijken voor de VLP betreft 
dat dat geld gaat kosten wij zijn bereid daarvoor wel iets, een voorziening te treffen. Maar laten we niet 
op de zaken vooruit lopen. Eerste stap is een onderzoek en kijken wat de mogelijkheden zijn. Dank 
daarvoor ook aan de Roosendaalse Lijst. Dan, voorzitter, zijn we natuurlijk deze stad bruist van de 
energie voor het vieren van ons 750 jarig bestaan. De ideeën zijn rijk en talrijk en wat ons betreft moet 
het feest uitbundig worden gevierd en iedereen die kan daar dan aan meedoen. Dus ook dat, 
voorzitter, zeer verstandig. Ook de overbrugging voor de buurthuizen voor volgend jaar kan op de VLP 
rekenen immers moeten we waarborgen dat we gemaakte afspraken uit het verleden ook naar de 
toekomst toe kunnen handhaven. Wat ons betreft willen we ook het college vragen om te kijken hoe 
we naar de verre toekomst, niet de korte toekomst volgend jaar, maar de verre toekomst om kunnen 
gaan met de buurthuizen en de subsidiëring daarvan. Wij denken daar bijvoorbeeld bij hoe gaan we 
om met indexeringen en dat voorzitter is misschien ook wel onderdeel van een groter plan herijking 
subsidies. Wat we al twee jaar geleden hebben gedaan, maar het zou nog maar eens een keer 
zomaar uit de hoed kunnen vallen. En dan, voorzitter, de VLP gaat natuurlijk ook voor 
werkgelegenheid zeker voor jongeren en voor ouderen, een categorie die voor ons belangrijk zijn om 
niet te vergeten. Dat is de categorie die, waar vaak de klappen vallen. Dus initiatieven vanavond die 
daarover worden ingediend kunnen zeker op onze steun rekenen. En dan, voorzitter, kan ook rekenen 
op ons het armoede- en minimabeleid, tuurlijk voorzitter. Maar wij roepen iedere partij wel op met één 
gezamenlijke motie te komen om één daadkrachtig besluit te kunnen nemen vanavond. Voorzitter, de 
belangrijkheid geeft aan dat dat ook nodig is. Dan is de VLP ook voor het handhaven, handhaven van 
de parkeertarieven in 2015 op basis van 2014. En daartoe hebben we een amendement, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Beslispunt 1.1 aan te vullen met de tarieven voor het straatparkeren 2015 
gelijk blijven aan de tarieven 2014 en de minderopbrengst van 7.000 euro te onttrekken aan het 
begrotingssaldo afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de Binnenstadsorganisatie over de, 
het parkeerbeleid en de raad voor het zomerreces een nieuw raadsvoorstel over de aanpassing van 
de tarieven voor het straatparkeren voor te leggen. En wij benadrukken, voorzitter, dat het geheel in 
lijn is met mevrouw Bakker en het raadsbesluit. De ondernemers in de binnenstad zijn aan zet, zij zijn 
het die initiatieven naar voren moeten brengen en die natuurlijk daarvoor ons vragen de benodigde 
budgetten vrij te maken. En zij zijn het die bezig zijn met herijking van het parkeerbeleid. Ons lijkt een 
status quo de enige juiste weg. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 8 en heet “Handhaven parkeertarief 2014 voor 
heel 2015”. 
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De heer VAN GESTEL: En dan, voorzitter, hebben we een motie wegwerken achterstallig onderhoud. 
Ja, voorzitter, het achterstallig onderhoud van verharding groen en grijs is momenteel, we hebben het 
nagevraagd bij de ambtelijke organisatie, 8 miljoen euro. Ja en dat, voorzitter, moeten we een keer 
inhalen. Het is niet simpelweg minder kwaliteit, het is nu achterstallig op de gewenste kwaliteit en dat, 
voorzitter, moeten we proberen weg te werken. Maar dat gaat ons niet in één jaar lukken, dat zo reëel  
zijn we, daarom vraagt de VLP per motie het college op te dragen zich in te spannen om een plan van 
aanpak in het eerste kwartaal 2015 voor te bereiden om het achterstallig onderhoud van circa 8 
miljoen de komende jaren weg te werken. En dit plan aan de raad voor te leggen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Wegwerken achterstallig onderhoud”. 
 
De heer VAN GESTEL: En zo voorzitter, wil de VLP werk maken van dat onderhoud. Maar we willen 
ook investeren en voorzitter investeren daar waar het natuurlijk nodig is of noodzaak is. En vanuit de 
krant, de reacties die gekomen zijn op de Commissievergadering heeft de VLP veel reacties gekregen 
van mensen over de grenspost. Veel mensen die zeggen ja er ligt geen fietspad, je kunt er eigenlijk 
moeilijk komen. Parkeerterreintje zit vol met kuilen en gaten, het ziet er eigenlijk niet uit, het hangt een 
beetje aan elkaar. Het groen verwilderd aan de ene kant wel, de andere kant niet. Voorzitter, wat 
kunnen wij nu doen om daar in te investeren. Wij hebben nooit de wijsheid alleen in pacht, voorzitter. 
Dus vragen wij slechts het college op te dragen zich in te spannen om samen met ondernemers de 
gemeente Essen en dorpsraad Nispen afspraken te maken die bijdragen aan het verbeteren van de 
uitstraling, staat van onderhoud, ondernemersklimaat en leefbaarheid van de voormalige grenspost 
aan de N262, voorzitter, de toegangspoort tot onze prachtige gemeente en de Heerlijckheid Nispen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Investeer aan de grens”. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, wij hebben begrepen eerder deze week dat het CDA daarop graag 
mee tekent alleen de tekst is iets veranderd en ik had daar nog, ja kort dag, nog geen reactie op, maar 
wellicht kunt u daar straks ook zelf uw licht op laten schijnen. Voorzitter, als wij dus bedrijventerreinen 
hebben daar kunnen we ook wat in investeren. En dat voorzitter, die aandacht moeten we niet 
vergeten. Ook daar is de VLP vanavond voor. En ook is voor, voorzitter, het afschaffen van de 
autovrije zondag en de vrijgekomen budgetten herinvesteren in duurzaamheidsleningen. Ook daar is 
de VLP helemaal voor. Net als dat we starters de kans moeten geven op de lokale woningmarkt. 
Initiatieven vanavond, voorzitter, ook daar zal de VLP graag aan mee werken. Daar zijn wij voor. En 
het in stand houden van de reserve speelgelegenheden is wat ons betreft een goede zaak. Wij zijn 
voor de speelgelegenheden en willen graag dat waarborgen, zodat alle dorpsraden en wijkraden 
weten waar ze aan toe zijn als bij hun in de buurt dat belangrijke speeltuintje schade oploopt of 
vervangen moet worden. Het geld is gewoon aanwezig. Uiteraard, voorzitter, is de VLP voor een 
schone straat. Dus het ledigen van die vuilnisbakken kan natuurlijk ook op onze instemming rekenen. 
En mocht er vanavond, op het financieel gebak, uh gebied, als afsluiter voorzitter, ingespeeld worden 
op het voltooien van de Agenda van Roosendaal ook dat, voorzitter, kan op onze steun rekenen 
vanavond. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank je wel, meneer Van Gestel. Dan vervolgens nodig ik uit de fractie van het 
CDA de heer Mol. Ga uw gang. De heer Yap, nog een vraag aan de heer Van Gestel. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik… 
 
De VOORZITTER: Nou, na drie minuten mag u los hoor. Dat, maar goed ga alsnog uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik zal klokken bij de volgende spreker. Voorzitter, ten aanzien van de motie 
wegwerken achterstallig onderhoud, u zegt eigenlijk kom met een voorstel inclusief dekking. Ik ben 
wel benieuwd heeft de VLP al denkrichtingen over de dekking waar de gemeente eventueel 8 miljoen 
vandaan zou moeten halen? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als u het ons vraagt ja de opbouw van de reserve binnenstad 
vinden wij niet zo heel erg belangrijk, dat is onze mening. Dus wat ons betreft kan daar best wel wat af 
en bijgevoegd worden aan dat onderhoud. Dus wat dat betreft, dus voor ons de dekking. Maar ik wil 
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natuurlijk niet iemand hier iets voor de voeten gaan lopen, want ik neem aan dat u in meerderheid 
daar tegen bent. Dus vraag ik het college om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het wel te 
dekken. Maar u komt vanavond, voorzitter, u komt vanavond heb ik vanuit de Commissie ook 
begrepen met allemaal voorstellen, allemaal voorstellen om het achterstallig onderhoud, of 
onderhoudsniveau op te krikken. Alleen die voorstellen die kosten ook allemaal geld en die wordt 
kleinschalig gedekt maar daarmee is het achterstallig onderhoud niet weggewerkt, dus die 8 miljoen 
blijft natuurlijk staan en wordt alleen maar meer. Dus daar moeten we wel iets mee. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Dan alsnog meneer Mol, fractie CDA. 
 
De heer MOL: Voorzitter, in de Commissie over de Begroting heeft onze financieel specialist  die we 
vanavond spijtig genoeg moeten missen complimenten gemaakt aan het college en de ambtelijke 
medewerkers voor de kwaliteit van deze Begroting. Zowel inhoudelijk als qua lay out en leesbaarheid 
echt een ferme stap vooruit. Misschien is het aardig, voorzitter, dat ik daar ook de Auditcommissie nog 
even een schouderklop voor geef, want de constructieve en betrokken inbreng van die 
Raadscommissie is wat ons betreft zeker ook al tijden lang heel zinvol. Voorzitter, dit wordt een avond 
van grote lijnen en accenten leggen. Als de accenten van de collega-fracties positief bijdragen dan 
gaan wij ze steunen, dat is eenvoudig. En als we de indruk hebben dat het niet echt veel toevoegt dan 
doen we dat niet. Maar daarmee blijft onze waardering voor ieders bijdrage overeind. Het is ons iets te 
gemakkelijk om de oogst van zo‟n avond als deze en ook die van vorige week woensdag af te doen 
als een soort van zinloze tijdsbesteding. Die beeldvorming vinden wij misplaatst. De signalen die de 
raad afgeeft en de debatten die wij met elkaar voeren op een democratische manier om tot 
verbeteringen te komen die verdienen beter. In het algemeen, voorzitter, ziet de financiële positie van 
Roosendaal er gezond uit. De weerstand op orde, reserves op orde, het proces van de 
decentralisaties en de financiële gevolgen, want het betekent een forse uitbreiding van de Begroting, 
financiële gevolgen dus daarvan, die gaan wij met vertrouwen in. Dat vertrouwen is ontstaan door de 
degelijke voorbereiding zowel lokaal als regionaal, de kans dat het Roosendaal lukt om binnen het 
Rijksbudget te blijven en toch kwaliteit te leveren is reëel. Al blijft het natuurlijk toch wel twee jaar 
spannend. Vandaar dat we vinden dat de opgebouwde buffer daarvoor voor eventuele tegenvallers 
heel terecht is en verstandig. Dat geldt ook voor een andere reservering namelijk een reservering voor 
een eventuele boete voor aanleveren van te weinig restafval. Spring een beetje van de hak op de tak, 
maar de bewoners hoeven daar niet extra voor te betalen, maar vergeet ook niet dat die buffer ook 
belastinggeld betreft. En ik zou toch ook nog wel graag een vraag willen stellen daarover aan het 
college. Wat doen we daarmee als die boete toch uitblijft? Stel we kunnen dat voorblijven is dat geld 
dan beschikbaar voor investeringen, gaat het om de grote hoop van algemene reserves of kan het 
eventueel terug naar de bewoners. Geef daar nog geen mening over, maar ik weet dat ook anderen 
daarover zullen gaan spreken en ik stel die vraag alvast aan het college. Over de investering 
gesproken, voorzitter, nog de vraag gaan we genoeg doen aan het terugdringen van de werkloosheid 
daar werd al eerder even over gesproken. En ook andere fracties zullen daar vanavond nog tijd aan 
besteden. En wij vinden dat heel terecht want dat is nog een enorm probleem. Dan kom ik bij de 
accenten, die wij, de signalen die wij als CDA-fractie willen leggen naast het gegeven dat we 
meedoen met andere fracties. Ze kwamen al verschillende keren voorbij met ja amendementen en 
moties, willen wij graag ons eerste accent leggen bij al of niet geoormerkte reserves. We willen 
namelijk de mogelijkheid borgen dat de transities binnen de Agenda van Roosendaal in geval van 
nood kunnen worden geholpen. We steken ons licht op in de processen in de samenleving en merken 
dat er nog grote stappen gemaakt moeten worden op dat gebied en dat er ook nog onzekerheid 
bestaat over het al of niet doorvoeren van die forse veranderingen en gepaard gaande met forse 
bezuinigingen. Dus vandaar dat wij dat graag willen, willen borgen, want dat lijkt nu in de presentatie 
van deze Begroting een beetje afgegrendeld. Oormerken is wat ons betreft niet nodig, maar als er 
geen transitiefonds meer is en ook geen andere middelen beschikbaar, of althans niet logisch 
beschikbaar dan kan het heel vervelend worden. Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek van nu. En 
onze motie die daarover gaat die luidt voltooiing Agenda van Roosendaal en ik heb de toelichting al 
een beetje gegeven, dus ik kan wel volstaan met het dictum, denk ik. We besluiten dat het college in 
de Lentebrief zal aangeven hoe ingespeeld kan worden op de incidentele financiële aanspraken 
voortvloeiend uit de voltooiing van de Agenda van Roosendaal namens CDA en de VVD wil ook mede 
indienen.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet “Voltooiing Agenda van Roosendaal”. 
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De heer MOL: Ons tweede accent, voorzitter, ligt bij de buurthuizen. Het budget is nu ontoereikend 
vanwege die kapitaalslasten. Roosendaalse Lijst sprak daar ook al over, dat hadden wij als raad niet 
voorzien. Het totale plafond moet derhalve wat ons betreft worden opgetrokken en wij vinden dat die 
kapitaalslasten wel terecht uit dat budget betaald moeten kunnen worden, dat vinden we logisch maar 
dat budget zal omhoog moeten. Primair zijn we eigenlijk dus voor een structurele oplossing, want 
kapitaalslasten lopen vervelend genoeg heel lang door. Als dat niet haalbaar blijkt, voorzitter, of 
onverstandig is, dat zou ook kunnen, dan zal het minder verstrekkende amendement van de 
Roosendaalse Lijst wat als is ingediend onze steun krijgen. Maar ons amendement gaat iets verder en 
dat wil ik graag even voorlezen. Besluit, beslispunt 1.1 aan te vullen met, met dien verstande dat het 
eerder vastgestelde jaarlijkse budget van 500.000 euro voor het in stand houden van de buurthuizen 
in de gemeente structureel wordt verhoogd naar 560.000 euro. En de structurele dekking daarvoor te 
vinden in de Meerjarenbegroting. 
 
De VOORZITTER: Dit… 
 
De heer MOL: Dat is onze bijdrage in de eerste termijn, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 9 en heet “Budget buurthuizen”. Dank u wel, 
meneer Mol. Geen interrupties voor u. Nee. Dan gaan wij vervolgens naar de fractie van D66 de heer 
Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 heeft reeds in de Commissie aangegeven mee te  
gaan met deze solide Begroting en haar gezonde financiële buffer. Wij zijn van mening dat onze 
ambtenaren hiervoor een compliment verdienen. We hebben wel een paar wensen en aanvullingen 
om de toekomst van onze mooie gemeente met vertrouwen tegemoet te zien. Zo ziet D66 graag dat 
de gemeente alsnog risicoscenario‟s ontwikkelt voor de drie decentralisaties in de zorg. Gezien het 
beslag dat wij verwachten op de risicoreserve sociaal domein in de eerste transitiejaren. En daarom 
vragen we de wethouder of hier ook echt vorm aan wordt gegeven. Vervolgens rekening houdend met 
en verantwoording afleggen aan de D66 kiezer en ons verkiezingsprogramma willen wij aandacht 
vragen voor twee moties. De eerste motie betreft onze motie herstructurering bedrijventerreinen. In 
het beleidsakkoord van de coalitie wordt zowel het bevorderen van de werkgelegenheid als een 
revitalisering van de bedrijventerreinen duidelijk benoemd. En voor de bedrijventerreinen werd 
afgelopen maart door de wethouder het Masterplan Herstructurering Majoppeveld en Borchwerf 
getekend, waarin het belang van de uitvoering van 7 projecten met een duidelijke opdracht en ambitie 
genoemd werden. In de Begroting ziet D66 dit belang echter niet terug. In het slechtste geval wordt tot 
2018 slechts een start gemaakt met slechts één van de 7 projecten uit het Masterplan. Zo is het niet 
haalbaar om deze terreinen in 2018 modern, duurzaam en dynamisch te laten zijn. En zo realiseren 
we maatschappelijk effect 4 uit de Begroting, de gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk 
ondernemers- en vestigingsklimaat, dus niet. Het belang voor onze economie is groot en evident. 
Omdat we hierbij een participatieve aanpak willen stimuleren zoals ook in de binnenstad wordt 
gehanteerd zien we ook hier graag een signaal in middelen vanuit de gemeente. Dit geeft meer 
zekerheid voor de betrokken partijen dan enkel het aanvragen van provinciale subsidies. De laatste 
bestuursrapportage liet helaas al zien dat Roosendaal een verwachtte provinciale subsidie van 1,5 
miljoen euro toch niet kreeg toegewezen. Uiteraard laat dit niet onverlet om financiering via 
subsidieaanvragen wel te blijven proberen. Onze motie, D66 verzoekt mede namens de PvdA, VLP en 
GroenLinks het college de in het Masterplan genoemde 7 projecten prominenter aandacht te geven in 
de Programmabegroting 2015. Bij de werkwijze herstructurering bedrijventerreinen ook te kijken naar 
de toepasbaarheid van de ambitieuze participatieve werkwijze die nu voor de binnenstad wordt 
gebruikt en dit op te nemen in de economische visie en tenslotte een positief signaal af te geven aan 
ondernemers door de bestemmingsreserve investeringsimpuls niet enkel voor de binnenstad te 
reserveren maar mogelijk ook voor de herstructurering van bedrijventerreinen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet “Gepaste aandacht voor de 
herstructurering bedrijventerreinen”. 
 
De heer RAGGERS: Onze tweede motie betreft het invullen van de maatschappelijke effecten vanuit 
de controlerende rol die de raad heeft, vindt D66 het benoemen van de maatschappelijke effecten een 
belangrijk instrument dat zeker in de Begroting en de P- & C-cyclus thuishoort. Helaas is de huidige 
vorm nog niet compleet. Er missen diverse nulmetingen en streefwaarden en daarmee een 
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kwantificering van onze ambitie. Daarnaast zien we graag het verloop van de metingen over de 
afgelopen jaren terug om onze rol als raad zorgvuldig uit te kunnen voeren. Daarom verzoekt D66 met 
onze tweede motie mede namens de Nieuwe Democraten het college de nieuwe indicatoren in de 
Programmabegroting 2015 en de bijlage voor het eerstvolgende P & C-product in de P & C-cyclus te 
voorzien van zowel een nulmeting als een doelstelling voor 2018. Te onderzoeken of de twee 
jaarlijkse metingen naar een jaarlijkse frequentie te brengen zijn. Niet enkel de laatste meting maar 
ook de voorafgaande metingen en doelstellingen op te nemen in de overzichten van de 
maatschappelijke effecten. En tenslotte deze overzichten een plaats te geven in de producten van de 
nieuwe P & C-cyclus. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Maatschappelijke effecten”. De heer 
Schijvenaars heeft een vraag. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het gaat om de vorige motie nummer 6 
herstructurering bedrijventerreinen. In het dictum wilt u toch de bestemmingsreserve binnenstad 
daarvoor ook kunnen gebruiken. Als we op deze manier alles voor alles gaan gebruiken dan heeft het  
weinig zin natuurlijk om iedere keer weer een bestemmingsreserve voor een bepaald doel te 
gebruiken. Zou u bereid zijn om dat laatste deel van het dictum te laten vervallen? Omdat het 
vervolgens toch ook aan het college is om inderdaad dan te doen wat u vraagt in de eerste twee 
bolletjes. En dan hoeft zeg maar de dekking daar niet bij te staan. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. De bestemmingsreserve investeringsimpuls is volgens de 
Programmabegroting voor economie in het algemeen. En wat wij nu zien is dat die specifiek alleen 
voor de binnenstad zou worden toegewezen. Wij onderschrijven als D66 het belang van de 
binnenstad maar onze economie gaat verder dan alleen de binnenstad dus om nou meteen op 
voorhand het dictum te schrappen dat gaat dan te ver. 
 
De VOORZITTER: Ja. De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Raggers maakt hier volgens mij 
dan toch een foutje, want die bestemmingsreserve die heet bestemmingsreserve investerings- 
impulsen economie en meer specifiek de binnenstad, dat is zo‟n hele lange term. En dat zit er 
waarschijnlijk niet allemaal voor niks daarachter. Maar goed, dat is misschien een kwestie van 
woorden. Overigens complimenten, D66 gaat op deze wijze potverteren op een wijze waardoor dan 
eindelijk eens aantoont dat u toch een linkse partij bent, dat is dan helder voor iedereen. Mijn vraag is 
alleen even wat staat er nou eigenlijk in uw dictum in die beslispunten, want de in het Masterplan 
genoemde 7 projecten prominente aandacht geven. Ja, en dan even los van het feit dat dit een 
Begrotingsbehandeling is, maar wat gebeurt er dan als we iets prominenter aandacht geven. Het is 
een mooie glossy geworden moesten ze op de voorpagina komen dan. 
 
De VOORZITTER: De heer Raggers. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. Wat wij gewoon vinden is dat het nu te weinig aandacht krijgt. Er is 
in maart nota bene nog door de betreffende wethouder is het Masterplan ondertekend. En dat plan 
onderschrijft het belang van alle 7 projecten tot 2018. En wij vinden het slecht signaal richting 
ondernemers dat dan uiteindelijk in het, in het coalitieakkoord alleen terugkomt dat slechts één plan 
maar hoeft te worden aangepakt. Te hoeven te worden gestart zelfs maar. Dus eind 2017 beginnen 
met één van de 7 projecten zou volstaan volgens het coalitieakkoord en dat vinden wij een slecht 
signaal voor de ondernemers naar, van de bedrijventerreinen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Maar volgens mij bedoelt de heer Raggers dan 
eigenlijk te zeggen dat hij vind dat de wethouder Economische Zaken harder aan de bak moet. Maar 
volgens mij kunt u dan beter vragen wanneer komt u met een economisch actieplan, die vraag had ik 
genoteerd voor straks. Maar u kunt hem nu alvast stellen. Dan bent u me toch weer voor. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. Dat is ook een optie. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Maar daar hebben we geen moties voor nodig, gewoon om vragen te 
stellen. 
 
De heer RAGGERS: Dit was het einde van mijn eerste termijn, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Raggers. Dan gaan wij door naar de fractie van de SP, 
mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF:  Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, deze Begrotingsmiddag, -avond kan niet los 
gezien worden van de besluiten die wij als raad vorige week over de Zorg, Jeugdzorg, Werk en 
Inkomen hebben genomen. Op zich is deze Begroting 2015 een bijzondere Begroting. Door de drie 
decentralisaties heeft Roosendaal meer taken maar ook miljoenen meer te besteden en onder andere 
daardoor, alleen al staat de Begroting 2015 van de gemeente Roosendaal dus zeer, zeer zeker ook in 
het teken van deze drie grote decentralisaties. De SP is blij met het uitgangspunt in de Roosendaalse 
Begroting dat iemand die zorg of jeugdzorg nodig heeft die dan ook krijgt. Dit geeft vertrouwen aan de 
inwoners van Roosendaal. Zo hebben we het afgesproken in het bestuursakkoord en zo is het ook in 
deze Begroting verwerkt. En ten aanzien van de Participatiewet hebben we duidelijk vastgelegd dat de 
activiteiten daarbij gericht moeten zijn op het krijgen van een betaalde baan. Dat ook daar dus 
maatwerk geleverd moet worden. De tweede pijler in deze Begroting is het versterken van de 
economie en de leefbaarheid. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de versterking van de 
binnenstad. Er wordt geïnvesteerd om Roosendaal aantrekkelijk te houden, om werk te houden en te 
creëren om een cultuurstad te blijven, ook daarin gaan we in deze Begroting investeren. De SP vindt 
dat Roosendaal met deze Begroting laat zien dat het kiest om een evenwichtige sociale stad te zijn. 
Onderwerpen waar het voor de SP in deze stad ook echt om moet blijven gaan zijn werkgelegenheid, 
voorzieningen in wijken en dorpen, zoals de buurthuizen, goed en betaalbaar wonen, onderwijs, 
jongerenbeleid en aandacht voor diegenen die het in deze crisistijd moeilijk hebben. Voorzitter, de SP-
fractie zal vandaag haar keuze baseren ook op onder andere deze onderwerpen en zal vooral 
meegaan met moties en amendementen die zorgen voor kleine verschuivingen c.q. aanpassingen. 
Waarbij het uitgangspunt van de SP blijft geld moet naar wat voor de mensen in Roosendaal 
belangrijk is. In de Commissie gaf de SP al aan dat een heel belangrijk punt voor de SP is het 
betaalbaar wonen in onze stad. Wachtlijsten voor de sociale huurwoningen lopen op, de 
woningbouwcorporaties hebben geen of onvoldoende investeringsvermogen om daar wat aan te 
doen. En door de verhuurdersheffingen gaan ook de huren van de sociale huurwoningen veel te snel 
omhoog. Veel doelgroepen in onze stad en ook dorpen komen daardoor in de problemen. De SP is 
voornemens om dit punt los van deze Begroting verder uit te werken en aan het eind van het jaar met 
voorstellen hierover te komen. Dan, voorzitter, in de Commissie werd al genoemd dat het budget voor 
het armoede- en minimabeleid wat ruimer is ten opzichte van voor de Begrotingen. Maar de crisis die 
in 2008 is begonnen is nog niet over, steeds meer mensen raken werkloos. En ook door de drie 
decentralisaties komen grote veranderingen op ons af. Daarom is het van groot belang om in 2015 het 
armoede- en minimabeleid te herijken. Het uitganspunt van de SP is dat alle mensen mee kunnen 
doen en dat niemand buiten de boot valt. Belangrijk is om te kijken welke activiteit we in dat kader van 
dat armoede- en minimabeleid doen. Is het wel samenhangend genoeg, bereiken we alle 
doelgroepen, zoals ouderen, kinderen, werkende minima, kleine zelfstandigen, ZZP‟ers wel 
voldoende. Sluit het aan op de maatregelen die uit deze decentralisaties voortkomen. De SP heeft 
daar een motie voor voorbereid en die wil ik zo meteen voorlezen. Daarnaast doet de SP met moties 
mee, die dienen wij in met andere fracties over de buurthuizen, speelgeleden, gelegenheden, 
duurzaamheidsleningen en nog een paar. Voorzitter, dan wil ik nu overgaan tot het voorlezen van de 
motie. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, ik ga hem helemaal voorlezen, want ik heb nog volop tijd zie ik. Nee, 
maar het kan toch en dan is het voor de mensen die, als er toch nog mensen meeluisteren, al ik het 
me afvraag vandaag naar aanleiding van al die moties en amendementen die gaan komen of er nog 
mensen zijn die dat volhouden thuis. Maar ik ga deze daarom helemaal voorlezen. 
Motie samenhangend armoede- en minimabeleid. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering 
bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Begroting 
2015. Constaterende dat: De crisis die in 2008 begon de economische positie van veel Nederlanders, 
veel mensen in Nederland verslechterd heeft en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Uit het in 
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oktober 2014 verschenen rapport van Unicef “Kinderen van de recessie” blijkt dat steeds meer 
kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. In Nederland steeg de kinderarmoede van 12,9 
procent in 2008 naar 13,9 procent vorig jaar. De organisatie onderzocht 41 geïndustrialiseerde landen. 
Ook het Verwey-Jonker Instituut kwam in een recent onderzoek tot diezelfde conclusie. De drie 
decentralisaties per 1 januari 2015 ook effect kunnen gaan hebben op de sociaal economische positie 
van mensen in Roosendaal. Van mening zijnde dat: Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, 
stijgende kosten en toenemende werkloosheid het belang van een goed en integraal armoede- en 
minimabeleid nog verder vergroot heeft. Er in Roosendaal diverse maatregelen en activiteiten zijn in 
het kader van het armoede- en minimabeleid maar dat een integraal, transparant en samenhangend 
beleid nu ontbreekt, omdat het staand beleid nu nog onder andere gebaseerd is op incidenteel geld. 
De effecten van de drie decentralisaties bij het integraal armoede- en minimabeleid betrokken moeten 
worden. Draagt het college een integraal en samenhangend armoede- en minimabeleid op te stellen 
en daarbij te bezien of en welke aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de huidige situatie. En 
tweede bolletje, in het voorjaar van 2015, bij de Lentebrief, dit nieuwe armoede- en minimabeleid aan 
de Raad voor te leggen. Namens de SP-fractie, namens de Roosendaalse Lijst-fractie De Regt en 
namens de CDA-fractie Ad Mol. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8 en heet “Samenhangend armoede- en 
minimabeleid”. De heer Schijvenaars heeft een vraag aan mevrouw Oudhof. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ja, een buitengewoon sympathieke motie. Ik geloof 
dat de Partij van de Arbeid zo dadelijk ook komt met volgens mij dezelfde motie, maar dan staat er 
Partij van de Arbeid bovenaan. In het dictum vraagt u om een integraal samenhangend beleid 
enzovoorts, in uw constateringen van mening zijnde komt u met wat, wat meer concrete voorbeelden, 
maar wanneer is het nou integraal samenhangend en welke echte harde effecten wilt u dan 
gerealiseerd zien. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, allereerst dank u wel meneer Schijvenaars dat u het een sympathieke motie 
vindt. Dus wij verwachten dat u wel met onze motie mee zal gaan. Daarnaast wanneer is het integraal 
samenhangend, is als het, als het alle, als het alles bij elkaar samenhoudt, dus als het ook, als men 
ook onderzoekt welke samenhangen er tussen de verschillende gebieden zijn. Nu is het zo van we 
hebben fondsen, we hebben subsidies, we hebben bijstand, we hebben van allerlei soorten 
verschillende soorten uitkeringen. En wat dat betreft, denk ik, dat het heel goed is om samenhangend 
te kijken van wat is nu nodig en waar schieten we in te kort en waarin is het misschien te veel. Dus 
wat dat betreft is het heel belangrijk te kijken naar het totale armoede- en minimabeleid. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Begrijp ik het dan goed dat u eigenlijk vraag aan het college om het 
bestaande armoede- en minimabeleid te evalueren? En vervolgens te komen met verbetervoorstellen 
wanneer dat aan de orde is, is dat wat u vraagt? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, maar dan gaat het nog wel wat verder, denk ik, als evalueren want er zijn heel 
veel veranderingen, dus ik denk dat vooral die veranderingen ook meegenomen moeten worden, 
meneer Schijvenaars. Want evalueren is wat we nu hebben, maar het gaat ook om wat gaan we doen 
met alle veranderingen die nu op ons afkomen.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, mevrouw Oudhof. Vervolgens is het woord aan de fractie van de 
PvdA, de heer Yap, denk ik, ja. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Een coalitieakkoord, een collegeprogramma of eerste Begroting 
van een nieuw politiek bestuur is altijd een mooi ijkpunt om de ambities te peilen en de kracht te zien 
van een nieuw gemeentebestuur. Voorzitter, we hebben kunnen constateren dat het coalitieakkoord 
weinig nieuws bevat. Het meest opvallende punt was dat de coalitie Roosendaalse Lijst, CDA, de SP 
en de VVD een extra wethouder zouden inzetten in verband met de gestelde verhoogde werkdruk, die 
gaat ontstaan met het project Binnenstad, de decentralisaties en de intensievere regionale 
samenwerking. Voorzitter, we hebben kunnen constateren dat er geen collegeprogramma is opgesteld 
en dat de Begroting 2015 die vanavond onderdeel zal uitmaken van de besluitvorming van onze 
gemeenteraad geen nieuwe plannen bevat. Geen ambitie en geen afwegingen voor de toekomst 
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maakt. Dit wekt enige bevreemding nu in het coalitieakkoord, het bestuursakkoord was opgenomen 
dat het college van b en w op grond van eigen politieke en inhoudelijke beoordeling in de voorstellen 
aan de gemeenteraad de bediscussieerde varianten inzichtelijk maakt. We gingen er als PvdA dus 
van uit dat het college vanaf de start hiermee aan de slag zou gaan en ons ook voorstellen zou doen 
toekomen over de belangrijke maatschappelijke uitdaging. Je zou dus zeggen dat het met de 
werkdruk wel meevalt nu we niets nieuw gepresenteerd hebben gekregen. Voorzitter, we besluiten 
met elkaar over een bedrag van rond de 200 miljoen euro. Maar geld is natuurlijk maar de helft van 
het verhaal. De wethouder Financiën betreurde het verhaal van de PvdA in de Commissiebehandeling 
over de Begroting en wees op de enorme financiële opdracht die was aangegaan met de Agenda van 
Roosendaal een ombuiging van ruim 40 miljoen euro. Daar bleef het bij. Het college ging niet in op het 
verhaal van de PvdA dat het op inhoud weinig nieuws had te melden. Als wij als PvdA en ook als 
gemeenteraad niet inzichtelijk hebben waar u college het geld aan wil uitgeven of wat dat oplevert dan 
kunnen wij als PvdA daar ook niet onze goed- of afkeuring aan geven. Dat was de strekking van ons 
verhaal. Voorzitter, veel meer dan over geld gaat de Begroting over keuzes. De Begroting is niet 
zomaar een optelsom van financiële posten. Het is een richtingaanwijzer voor de keuzes die we 
maken voor de toekomst van Roosendaal. De boodschap van de wethouder Financiën, dat er een 
financieel evenwicht is lijkt ons niet de meest krachtige boodschap en richtingaanwijzer voor de 
toekomst. Werken aan een sociaal duurzaam en evenwichtig Roosendaal, dat zou de boodschap 
moeten zijn van dit gemeentebestuur. Ik wijs ook op de woorden van mevrouw Oudhof net van de SP. 
Voorzitter, de zorgen ten aanzien van deze Begroting leven niet alleen bij de Partij van de Arbeid, ze 
leven eigenlijk bij een grote meerderheid in de gemeenteraad. Het is niet voor niets dat er een 34 
aantal wijzigingsvoorstellen op onze tafel liggen, waarvan reeds 15 van uw eigen coalitiepartijen. 
Voorzitter, daarom geven wij dit college graag een herkansing om het beter te doen. Wij dagen het 
college van b en w uit om het ambitieniveau aan te geven, wat willen deze burgemeester en deze vijf 
wethouders nu werkelijk bijdragen aan Roosendaal de komende jaren. Alleen financieel op orde of 
meer. En, voorzitter, moge duidelijk zijn dat de PvdA in het afgelopen halfjaar ook niet heeft 
stilgezeten en in haar nieuwe oppositierol heeft laten zien graag bereid te zijn om mee te denken, mee 
te denken over oplossingen voor problemen. Daarom hebben we al begin dit jaar een reeks aan 
actieplannen gelanceerd over onderwerpen die ons aan het hart gaan. Aan de arbeid zijn we gaan 
met een aantal concrete punten die we hebben vertaald in onze Plusbegroting. Voorzitter, hierbij 
komen we tot een aantal wijzigingsvoorstellen. Allereerst ons eerste amendement de Plusbegroting 
2015. We zien graag dat de Programmabegroting wordt toegevoegd met onze Plusbegroting en daar 
ziet dit amendement voor. Voorzitter, ik weet niet of ik exact de hele tekst moet voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Dat zou ik niet doen. 
 
De heer YAP: De strekking lijkt me helder van dit amendement. Voorzitter, het tweede amendement 
kansen voor starters op de lokale woningmarkt. Het amendement is eigenlijk een herhaling van wat 
we vorig jaar als gemeenteraad hebben gedaan. We hebben gekeken naar de pot die nu nog over is, 
9 ton en die vullen we weer aan naar het bedrag wat we vorig jaar hebben afgesproken. Voorzitter, 
dan hebben we ook nog een aantal moties.  
 
De VOORZITTER: Ja, ik adresseer even die twee amendementen voor ons allen. Amendement 
nummer 10 wordt de “Plusbegroting 2015, Roosendaal toont veerkracht”, nummer 10. En het andere 
ingediende amendement krijgt mee nummer 11 en dat amendement heet “Kansen voor starters op de 
lokale woningmarkt”. Op dat punt een interruptie van de heer De Regt. Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie dat u dekking haalt uit de investeringsimpuls 
economie meer specifiek voor de binnenstad. Kunt u het verband aangeven tussen lokale 
woningmarkt en de binnenstad? 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik weet niet of er een direct verband is. Alleen wij hebben dat gezien als een 
deugdelijke dekking voor dit amendement.  
 
De VOORZITTER: Oké, gaat u door. Gaat u verder. 
 
De heer YAP: Voorzitter, we hebben als fractie een Plusbegroting reeds ingediend en ook onze 
voorstellen daartoe voorgedragen tijdens de Commissiebehandeling, ja we zijn benieuwd of hier een 
meerderheid voor in de gemeenteraad te vinden is. Als alternatief hebben we uiteraard ook een aantal 
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losse moties ingediend waarvan wij van belang vinden dat die ook worden aangenomen, uiteraard.  
Allereerst de motie werk maken van werk, waarin wij het college oproepen om voor 1 februari 2015 te 
komen met een integraal en samenhangend aanvalsplan met inachtneming van een aantal 
instrumenten die we in de motie hebben genoemd. Ik noem onder meer de economische barometer, 
maar zeker ook voorbeelden en initiatieven in het kader van de bestrijding van werkloosheid die in de 
regio werken maar zeker ook landelijk werken. Daartoe dienen we allereerst onze eerste motie in, 
voorzitter, die is getiteld werk maken van werken. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ik zal dat beperken tot het dictum. Verzoekt het college om voor 1 februari 2015 te 
komen met een integraal samenhangend aanvalsplan met inachtneming van voorgenoemde 
instrumenten voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkeloosheid, het scheppen van 
werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie en het versterken van het ondernemersklimaat. En 
deze motie dienen we samen in met de Nieuwe Democraten. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 9 en heet “Werk maken van werk”. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de volgende motie of de volgende twee moties zien eigenlijk meer op een 
specifieke inzooming naar aanleiding van onze motie werk maken van werk. Allereerst de motie 
startersbeurs voor Roosendaalse jongeren. Belangrijk instrument die al landelijk op veel, in veel 
gemeentes wordt ingezet ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid met name ook van belang omdat 
onlangs de Baan Bonus West-Brabant stop is gezet omdat de financiële middelen zijn uitgeput. Wij 
denken dat dit instrument een goed middel is vandaar ook dat we dat als aparte motie ook indienen. 
We verzoeken het college allereerst inlichten in te winnen bij de initiatiefnemers en andere gemeenten 
als Breda over de startersbeurs en grondig te overwegen of dit instrument ook in Roosendaal zou 
passen. Twee, de gemeenteraad van de resultaten van dit onderzoek waarbij ook andere 
instrumenten die bedoeld zijn om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan zijn betrokken, op de hoogte te 
stellen en voor 1 februari 2015 te berichten op welke wijze deze instrumenten worden ingezien, 
ingezet. En drie, voor de in te zetten instrumenten gebruik te maken van de middelen uit het 
participatiebudget 2015 en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid. Voorzitter, deze motie dienen we in samen met D66, GroenLinks en de VLP. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 10 en heet “Startersbeurs voor Roosendaalse 
jongeren”. En op dit punt van de heer Van den Beemt een interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Net voor ik hier naartoe ging vloot er een 
vogeltje tegen mij thuis. Vinden dat bijvoorbeeld Roosendaalse oudere werkzoekenden als ze zo‟n 
stage zouden lopen daar betaald voor zouden moeten kunnen krijgen. En dit voorstel van de Partij 
van de Arbeid daar worden de jongeren niet, die krijgen geen vergoeding of betaling of iets dergelijks. 
Waarom krijgen zij dat in uw motie niet? 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik zou allereerst u willen wijzen op, nogmaals dat de startersbeurs een goed 
werkend instrument is in veel gemeenten. Het ziet niet zozeer op het vergoeden aan jongeren maar 
het ziet met name op een juiste doorstroming op de arbeidsmarkt om ze in ieder geval die 
werkervaring mee te geven en daar is die startersbeloning, startersbeurs primair voor bedoeld. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja, ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Misschien was mijn vraag nog niet helemaal duidelijk, dus waarom geeft u 
dan niet iets nog bij aan de jongeren. 
 
De heer YAP: Ja, ik, ik kan die vraag niet echt plaatsen. Moet de gemeente nog een extra financiële 
prikkel meegeven aan jongeren, bedoelt u dat. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Blijkbaar vindt u dat niet nodig. Die conclusie die trek ik even. 
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De VOORZITTER: De heer Yap vervolgt zijn betoog. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik heb laatst geen vraag meer gehoord van de VVD. Ik neem kennis van de 
opmerking. We hebben ook een laat ik zeggen een 50+ variant van de startersbeurs ingediend iets 
anders, ziet met name op oudere werkzoekenden die vallen onder het WWB-regime en dus op dit 
moment een WWB-uitkering hebben, de zogenoemde meesterbeurs. Een initiatief gestart in Tilburg en 
Eindhoven, hetzelfde verhaal eigenlijk wat ziet op de startersbeurs voor jongeren. Ik zal me in het 
dictum in die zin beperken dat waar net in de motie startersbeurs werd genoemd dat wij graag zien dat 
de meesterbeurs voor Roosendaalse oudere werkzoekenden als instrument wordt ingezet, waarbij we 
uiteraard nog wel vrijlaten of dit ook daadwerkelijk wordt ingezet maar, dat het college hier in ieder 
geval onderzoek naar doet. En daarbij worden we gesteund door D66, GroenLinks en de VLP. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 11 heet “Meesterbeurs voor 
Roosendaalse oudere werkzoekenden”. En dan staat erachter 50+ en u begrijpt dat op één collegelid 
na het college enige droefheid heeft, want wij vallen allemaal onder die oudere werkzoekenden 
categorie. De heer Polderman voelt zich nog jong en vitaal maar het is een keiharde confrontatie van 
onze leeftijd. Zeer veel dank. De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, als ik u was dan zou ik maar voorzichtig zijn, want de PvdA 
heeft al gesuggereerd dat u het werk moet zoeken om iedereen binnen uw college aan de bak te 
houden. Maar als ik nou kijk naar deze motie dan staan er een aantal constateringen en dan staat er 
het volgende na afloop van de stage ontvangt de 50-plusser van de meesterbeurs 150 euro per 
gewerkte maand. En dat bedrag wordt niet ingehouden op de uitkering. Nou viel het me op dat u vindt 
dat jongeren geen geld nodig hebben als ze investeren in hun toekomst in hun carrière maar ouderen 
hebben blijkbaar wel geld nodig als ze investeren in zichzelf, in hun carrière in hun toekomst, waarom 
moeten zij wel geld krijgen? 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Nogmaals, ik denk niet zozeer dat wij vinden dat jongeren wel of geen geld moeten 
krijgen. Nogmaals, het instrument startersbeurs ziet met name op het feit dat jongeren die laag dan 
wel hoog opgeleid zijn toch lastig een baan vinden we hebben immers in Roosendaal ook een groep 
die daaronder valt. En een startersbeurs kan in ieder geval ervoor zorgen dat er een goede start wordt 
gegeven op de arbeidsmarkt en dat nogmaals die werkervaring kan worden opgedaan. Ten aanzien 
van die meesterbeurs nogmaals daar zit het toch iets anders omdat dat ziet op de groep 50-plussers 
die een WWB-uitkering hebben, dus op zich wordt die al beperkt tot een bepaalde, bepaalde groep en 
het instrument is zo ingericht dat, dat een bedrijf de mogelijkheid kan bieden om daar een halfjaar 
stage voor te lopen en daar zit wel een ja een plus in dat is nou eenmaal de wijze van hoe het 
instrument is opgetuigd. Dus die prikkel of die bonus van 150 euro per maand per, of per gewerkte 
maand over maximaal zes maanden. 
 
De her VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Maar dan krijg ik toch het gevoel dat PvdA een 
beetje willekeurig aan de gang is gegaan, want omdat er toevallig een meesterbeurs bestond met geld 
en geen startersbeurs met geld krijgen de Roosendaalse jongeren dan niks en de Roosendaalse 
ouderen wel. Ik vind dat toch wel een merkwaardige opvatting hoor, ik weet dat dit geen vraag is maar 
dat mag ook af en toe. 
 
De heer YAP: Voorzitter, die opmerking deel ik uiteraard niet.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, over hetzelfde punt als mijn vorige spreker net vroeg ook over de 
constateringen in de motie. De meesterbeurs voorziet van een halfjaar stage lopen. Ik heb daar twee 
vragen over, over dit punt. Een halfjaar stage lopen betekent dat iemand een halfjaar meedraait in een 
bedrijf vindt u dat, bent u niet bang dat dit toch een verdringing van banen zou kunnen opleveren want 
het is toch een hele lange periode. En mijn tweede vraag is inhoudelijk over die 150 euro per gewerkte 
maand die uitgekeerd wordt, dat gebeurt pas na de stage. Dus dat betekent dat men dan in één keer 
dat bedrag krijgt zes keer 150 euro of gaat het dan weer per maand, dus dat ze daarna bijvoorbeeld 
toch weer gewoon in de bijstand komen en dat ze dan iedere maand dat ze dan in de bijstand zitten 
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150 euro krijgen omdat ze daarvoor stage gelopen hebben. Ik zou er graag wat meer informatie over 
hebben, want het lijkt mij een beetje vreemd iets. Eerst loop je stage krijg je niets en dan achteraf zit je 
nog steeds in de bijstand maar dan krijg je nog 150 euro bij van die stage die je dan halfjaar daarvoor 
gelopen hebt, dus. 
 
De VOORZITTER: Ja, u vraagt, het is een lange interruptie, maar uw vraag is in essentie duidelijk. Ja. 
De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, inderdaad ik begrijp, ik begrijp de vraag. Erg op detail. Nogmaals het zijn 
allebei instrumenten met name de startersbeurs die zich heeft bewezen. Meesterbeurs een innovatief 
instrument wat onlangs in twee gemeentes is gestart. Wij vragen enkel in de motie om daarover 
inlichtingen in te winnen, vervolgens te kijken of die instrumenten in Roosendaal kunnen worden 
toegepast. Dat is de kern van beide moties. Ten aanzien van uw vraag concreet, het is zo dat ze niet 
niets krijgen want ze gaan stagelopen met die meesterbeurs met behoud van een uitkering. Dus ook 
in die zes maanden of korter, want het is maximaal zes maanden, behouden ze hun WWB-uitkering 
en vervolgens krijgen ze inderdaad uitgekeerd na afloop het aantal maanden wat ze hebben gewerkt, 
dus 150 euro tot een maximum van 900 euro. 
 
Mevrouw OUDHOF: Even aanvullend, is dat dan in één keer? Of krijgen ze dat dan weer maandelijks 
uitgekeerd. 
 
De heer YAP: Voorzitter, in zo‟n detail heb ik dat ook niet uitgezocht. Ik zou willen vragen aan de SP 
om dat bij de directeur van beide beurzen te informeren. Ik wil het ook voor u doen, maar volgens mij 
is dat ook niet de kern en de strekking van deze twee moties dat we in detail al moeten hebben 
opgelost hoe en op welke wijze men een bepaald bedrag krijgt. Het gaat erom dat het, nogmaals, 
twee instrumenten zijn waarvan de indieners menen dat dat goede instrumenten zijn in het kader van 
de bestrijding van de werkloosheid en dat we die opdracht ook meegeven aan het college om daar 
ook nader onderzoek naar te doen en hopelijk ook in te zetten. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Broekhoven. 
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk nog even een vraag, want er 
is één motie die gaat echt over de integrale aanpak van het hele aspect werk. Wat denk ik een hele 
sympathieke motie is om zaken integraal op te pakken, maar toch pikt u er twee specifieke punten uit 
terwijl er nog veel meer punten in staan zoals re-shoring, een werkpoule om recente werkervaring op 
te doen, dus ja mijn vraag is dan eigenlijk meer van heeft u dan geen vertrouwen in dat integrale motie 
werk maken van werk dat die elementen die ook in de twee aparte moties zitten niet opgepakt worden. 
Dus met andere woorden waarom plukt u er nou twee uit, eigenlijk.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik begrijp de opmerking van de Roosendaalse Lijst ook een duidelijke vraag. 
Wij denken dat deze twee instrumenten wat extra aandacht vragen vandaar ook dat we die apart 
hebben ingediend. Verder inderdaad in die motie werk maken van werk hebben we het breder 
aangepakt, maar we willen duidelijk zijn dat we ten aanzien van die twee instrumenten dat nog eens 
extra voor het voetlicht willen brengen omdat dat dan iets gerichter is ook richting opdracht aan het 
college. Voorzitter, ja dan, dan ga ik verder met de wijzigingsvoorstellen zoals wij die graag namens 
de PvdA zien. We hadden ook een motie ten aanzien van het armoede-, minima-, en schuldenbeleid 
aangekondigd hebben we ook al gedaan tijdens de behandeling van de Klijnsma, van de besteding 
van de Klijnsma-middelen, de armoedegelden in september 2014 bij de Commissiebehandeling. We 
hebben ook kunnen constateren dat, dat de SP een dergelijke motie hebben ingediend. Nou wij 
hebben getracht om te komen tot één motie uiteraard, want volgens mij als u de tekst ziet verscheelt 
dat niet zo veel. We hebben ook een poging gedaan om, nogmaals, om beide moties want ik denk dat 
er qua tekst vanuit beide moties goede dingen in staan, die verbinding te maken. Helaas niet gelukt tot 
op heden, wellicht kan dat nog komen vanavond. Vooralsnog dienen we dan wel separaat onze eigen 
motie in, waarbij we overigens nog wel al de tekst achter de hand hebben voor een eventuele 
samengevoegde motie. Dus dat kan wel tijdens de, tijdens de maaltijd wellicht tot één vergelijk komen.  
Dat betekent dat we op dit punt de motie “een effectief armoede- en schuldenbeleid” indienen, waarin 
we het college verzoeken om uiterlijk voor de behandeling van de Lentebrief in 2015 naar consultatie 
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van de relevante lokale partners en betrokkenen een plan van aanpak voor te leggen aan de 
gemeenteraad ter intensivering van de bestrijding van armoede en schulden. In dit plan van aanpak 
nadrukkelijk aandacht te besteden aan het bereiken van gezinnen met kinderen, werkende minima en 
ouderen, ZZP‟ers, preventie en vroegsignalering in het licht van schulden en de inzet van vrijwilligers. 
En de kosten van het bovenstaande te dekken uit de huidige budgetten die beschikbaar zijn voor het 
armoede- en schuldenbeleid en uit de hierboven aangehaalde extra middelen.  
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 12 en heet “Een effectief armoede- en 
schuldenbeleid”. 
 
De heer YAP: Voorzitter, aanvullend of tot slot nog twee moties waar wij als Partij van de Arbeid onze 
aandacht voor willen vragen. Allereerst de motie mbo-agenda Roosendaal. Wij menen dat het mbo-
onderwijs in Roosendaal van belang is u heeft daar onze opmerkingen in de Plusbegroting al over 
kunnen zien. Wij vonden het ook noodzakelijk om daarover een aparte motie in u raad in te dienen. 
Nu kan ik hem alleen even niet vinden, oké. Met name omdat wij daar ook weer concrete ideeën en 
plannen hebben hoe dat mbo-onderwijs ook in Roosendaal nog beter kan functioneren. We hebben 
gezien bij de strategische verkenningen dat met name in Roosendaal ook het vraag en aanbod niet 
matcht, van wat leiden we nou op vindt dat ook zijn weg in de arbeidsmarkt. Vandaar ook dat we het 
college om een duidelijke mbo-agenda vragen. Ik zal het dictum ook voor deze motie voorlezen, 
voorzitter. We verzoeken het college voor de Lentebrief een mbo-agenda Roosendaal op te stellen 
samen met onze relevante onderwijspartners en het bedrijfsleven, waarin aandacht wordt besteed aan 
de genoemde instrumenten. We noemen onder meer een kwaliteitswijzer mbo, een leerwerkmakelaar 
en de meester en gezelformule waarin ik in de Commissie nog ben in gegaan ter verbetering van de 
aansluiting tussen mbo-opleidingen en de arbeidsmarkt. Voor de in te zetten instrumenten ten 
behoeve van de mbo-agenda Roosendaal gebruik te maken van de middelen uit het onderwijsbudget 
2015, de bestemmingsreserve investeringsimpuls economie en meer specifiek de binnenstad en 
eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 13 en heet “Mbo middelbaar beroepsonderwijs- 
agenda Roosendaal”, mbo-agenda Roosendaal. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dan echt tot slot de laatste motie die we als wijziging in eerste termijn 
indienen. Dat gaat over een lokale mensenrechtenagenda met titel lokale mensenrechtenagenda 
Roosendaal is van iedereen. Ik ben blij ook dat we daar samen met GroenLinks kunnen optrekken. 
GroenLinks zal waarschijnlijk met een lokale duurzaamheidsagenda komen en wij hebben de 
mensenrechtenkant benadrukt. We hebben ons in 2017, 2007 al uitgesproken als Millennium 
Gemeente, dat loopt volgend jaar af. Wij vinden in ieder geval dat daar lokaal blijvend aandacht aan 
moet worden besteed aan mensenrechten en aan duurzaamheid en die lokale mensenrechtenagenda 
denken we dat daar een goede aanvulling is om als college daar werk van te maken. En ook hier 
verzoeken we aan het college voor de Lentebrief een lokale mensenrechtenagenda op te stellen 
samen met onze relevante maatschappelijke partners en onze inwoners waarin aandacht wordt 
besteed aan onderwerpen die minderheden raken, emancipatie, diversiteit, bestrijding van 
discriminatie en het bevorderen van integratie. En eventueel voor de in te zetten instrumenten ten 
behoeve van de lokale mensenrechtenagenda gebruik te maken van de middelen uit het integratie- en 
participatiebudget 2015 en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen. En zoals gezegd 
dienen we deze motie in samen met GroenLinks.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 14 en heet “Lokale mensenrechtenagenda 
Roosendaal is van iedereen”. De heer Van den Beemt op dit punt een interruptie? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was gewoon benieuwd of de PvdA een 
beetje kan schetsen wat we daar ons dan in de praktijk, niet op papier maar in de praktijk bij voor 
kunnen stellen. Niet alleen de kosten maar ook gewoon, nou ja noem eens een paar voorbeelden op. 
Geef ons een beetje gevoel erbij.  
 
De heer YAP: Nou, we zijn onlangs als gemeenteraad benaderd voor een project buiten Roosendaal, 
het project Sierra Leone. In het kader van de bestrijding van ebola daar. Daarin is ondermeer concreet 
verzoek aan de gemeenteraad gedaan van kunt u bijdragen aan het project. Nu denk ik niet dat wij als 
gemeenteraad dan direct onze portemonnee moeten trekken. Maar wat ik wel van belang vind is dat 
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wij nogmaals blijven zoals ik ook net heb gezegd, blijvend mensenrechten onder de aandacht moeten 
brengen juist omdat nog zeker dat nu nog steeds gewoon belangrijk is. Dat ziet wellicht op een stukje 
gericht naar het buitenland. Wij hebben in de Millennium Gemeente-campagne ook daar met diverse 
activiteiten en bijeenkomsten aandacht aan besteed maar ook intern als Roosendaal zelf. We hebben 
dat onlangs nog kunnen zien bij het bezoek aan de Marokkaanse moskee, de opening daarvan. Die 
gaan ook graag de dialoog aan met de Roosendaler, want we zien nog steeds belanghebbende 
punten waar we in Roosendaal echt wel goed aandacht aan moeten besteden. Denk ook bijvoorbeeld 
discriminatie op de arbeidsmarkt wat ik ook in de motie noem. Nou als je daar als college pal voor 
staat en ook als gemeenteraad, denk ik, dat dat een zeer goed signaal is naar buiten toe.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Maar, maar wat zie ik er nou van in de krant of 
als ik hier over de markt loopt. Wat merk ik er dan van, wat zie ik nou concreet want we stikken de 
moord van de agenda‟s en van de visies en beleidsdingen en zo. Zeker na de afgelopen acht jaar en 
we willen graag gewoon iets zien gebeuren. Dus het is geen kritiek, ik wil echt gewoon voorbeelden 
hebben zodat ik enthousiast in kan stemmen.  
 
De heer YAP: Voorzitter, laat ik daar dan nog even goed over nadenken om het voor u nog 
zichtbaarder te maken en daar kom ik op tweede termijn op terug.  
 
De VOORZITTER: De heer Fronczek. 
  
De heer FRONCZEK: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog eventjes over de motie nummer 13 mbo-
agenda Roosendaal, u geeft aan dat er nogal wat mbo-scholieren opgeleid worden voor werkloosheid. 
Aan welke opleiding denkt u concreet. 
 
De heer YAP: Voorzitter, laat ik voorop stellen dat die constatering in ieder geval meer vanuit landelijk 
perspectief is gekomen. We zien nog dat teveel mbo-leerlingen uitvallen. Ik ken niet de exacte cijfers 
in Roosendaal maar ik meen wel dat, nogmaals, het aanbod, het vraag en aanbod vak niet matcht en 
dat hebben we ook al kunnen constateren tijdens de verkiezingen waar we een mbo-locatie bezochten 
en daarin zagen we ook met name terug dat er veel moeite was om mbo-leerlingen om al werk te 
vinden na de opleiding, dat was het signaal maar ook tijdens de opleiding om een geschikte stageplek 
te vinden. Dus ook daarom, denk ik, dat het prominenter op de agenda kan staan van onze gemeente. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk aan het eind van het 
betoog van de heer Yap van de Partij van de Arbeid een meer algemene vraag. Ik heb een heleboel 
moties voorbij zien komen, waarbij u het college fors wat huiswerk opgeeft. Allemaal agenda‟s maken 
over heel interessante en nuttige onderwerpen. Tegelijkertijd heeft u uitvoerig betoogd dat het college 
wel met een wethouder minder af kan. Kunt u daar iets algemeens over zeggen hoe u dat met elkaar 
rijmt. 
 
De heer YAP: Nou, voorzitter, kijk die focus zat wellicht op de wethouder minder dat begrijp ik ook als 
je dat in een tegenbegroting opneemt als dekking, dat heeft ook volop de aandacht gekregen. Maar 
dat neemt niet weg dat ik denk dat we dit makkelijk kunnen uitvoeren met een wethouder minder, 
maar u beseft ook wel dat dat waarschijnlijk geen meerderheid zal halen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Vervolgens is het woord aan de fractie van de VVD de 
heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de Commissiebehandeling heeft de VVD 
aangekondigd dat we uiteraard op hoofdlijnen het eens zijn met de Begroting. Het is een Begroting 
waar geen Kadernota aan ten grondslag ligt, dat betekent dat je geen hele concrete uitwerking uit hele 
concrete uitspraken uit april of mei zult zien, want we hebben indertijd gekozen voor een wat ruim 
bestuursakkoord. Daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. De VVD heeft wel een aantal kleine 
bescheiden maar concrete wijzigingsverzoeken en daar wilde ik even mee beginnen. Het eerste 
verzoek, voorzitter, speciaal voor u dat is het amendement extra handhaving en toezicht binnenstad. 
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Daar hebben we een fantastische discussie over gehad in de Commissiebehandeling en wij 
waarderen ook de krachtige oproep die het college toen gedaan heeft aan de mensen in de 
binnenstad om zelf de handen uit de mouwen te steken. Echter, voorzitter, we denken dat we als 
gemeente daar ook een taak hebben, want uiteindelijk ga ik niet verwachten dat de winkelier achter 
een scootende scooter of een fietsende fietser aan gaat rennen, als die voor de zesde keer die dag 
langskomt en om nou de hele straat vol met rekken te zetten, zodat er helemaal niemand meer 
doorheen kan dat is ook weer zo sneu. Vandaar een amendement. En het dictum is: Beslispunt 1.1. 
aan te vullen met dien verstande dat, ten laste van de bestemmingsreserve investeringsimpuls 
economie en meer specifiek de binnenstad eenmalig een budget van 50.000 euro beschikbaar wordt 
gesteld voor extra handhaving en toezicht in de binnenstad.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 12 en heet “Extra handhaving en toezicht 
binnenstad”. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: En u ziet, voorzitter, wij hebben een trendbreuk bedacht voor vanavond. 
Wij willen namelijk geld voor de binnenstad halen uit het fonds voor de binnenstad. En dat was bij 
anderen nog anders… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof, sorry. Ja, mevrouw Oudhof even op het vorige punt, meen ik, ja. 
ga uw gang voor de interruptie. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, op het amendement extra handhaving en toezicht binnenstad. De 
VVD vraagt daar een budget van 50.000 euro extra. Allereerst waar baseert u op dat die extra 
handhaving/toezicht binnenstad zo nodig is. Niet alleen op de Raadhuisstraat waar dan die scootertjes 
heen en weer rijden, hoop ik. En mijn tweede punt is van, volgens mij gaan we, is het college vooral 
bezig om in te zetten op preventie en op vroegtijdig in te gaan op problemen in plaats van juist in te 
zetten op handhaving. Wat vindt u daarvan? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, om de tweede vraag te beantwoorden dat vinden we prima, 
hartstikke goed mag van ons altijd nog een beetje meer, maar we zijn benieuwd hoe dat in de praktijk 
uit gaat vallen. En wat betreft het eerste, ja daar hadden we nou zo leuk in de Commissie over kunnen 
discussiëren daarom hebben wij toen dit al gepresenteerd. Maar ik wil het hier ook wel doen. Er zijn 
gewoon ontzettend veel mensen die ontzettend lopen op te winden over het feit dat er ontzettend veel 
fietsers en ontzettend veel scooters op ontzettend veel momenten dwars door de binnenstad aan het 
rauzen zijn en dat terwijl wij zo tevreden waren dat in de vorige collegeperiode er een besluit was 
genomen om een aantal gebieden echt fiets- en scootervrij te maken. Maar dan moet je wel kunnen 
handhaven. Nou kun je zeggen dat laten we door de bestaande handhavers doen, maar die hebben 
het retedruk, die hebben ontzettend veel te doen en wij wilden als pilot, want dat heb ik in de 
Commissie ook gezegd, wij wilden eenmalig hier één keer extra energie in steken. Het college kan in 
de loop van het jaar kijken of dat effect heeft. Kan als het effect heeft daar zelf een structurele kwestie 
van maken, gewoon door op te plussen in de passende begrotingsonderdelen. Maar we denken dat 
de mensen in de stad er echt aan toe zijn dat niet Jan en alleman voortdurend tussen de 
kinderwagens met z‟n scooter door aan het sjezen is.  
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, ik denk dat de heer Van den Beemt gruwelijk overdrijft met dat 
ontzettend veel mensen, ontzettend veel scooters, ontzettend, ontzettend, ontzettend, want ik denk 
dat het in de praktijk eigenlijk wel meevalt. Ik loop iedere dag in die Raadhuisstraat en ik kom die 
scootertjes heus niet zo vaak tegen. En ik, het valt heus allemaal wel mee met die overlast in de 
Raadhuisstraat. Het zal heus wel gebeuren, maar om daar gelijk een budget van 50.000 euro voor te 
zetten. Ik denk dat dit veel te snel is om daar al op te reageren.  
 
De VOORZITTER: Oké, op dit punt, op dit punt nog? Ja, want het loopt wat… ja. Nou, krijgt u daarna 
wat meer beschermde spreektijd. De heer Breedveld. Maar we pakken dit punt maar eventjes af want 
nou hebben we het bij de kop. 
 
De heer BREEDVELD: Dank u wel, voorzitter. Ook mij eigenlijk een zelfde reactie als mevrouw 
Oudhof het woord eenmalig triggert enorm in het amendement, want het woord eenmalig, iedereen 
weet dat als je bij het Tolwegtunneltje een camera ophangt dat gedurende dat die camera er hangt 
niets aan de hand is, maar juist als die weer verdwijnt dan doen zich weer zaken voor. En dat geldt 
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natuurlijk ook met het woord eenmalig controleren, iedereen weet nu dat wij hier aandacht vragen en 
dat we dat in dit amendement schrijven en omdat u ook zelf zegt het vervalt na een bepaalde tijd. Hoe 
ziet u dan die structurele oplossing.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik weet niet meer exact hoe ik het zojuist zei, maar ik heb 
het allemaal gezegd eigenlijk dacht ik. Maar ik wil nog een poging doen. We zeggen dit jaar extra 
controle en als het college ziet dat het werkt dan lijkt het mij logisch dat het college dan zelf gaat 
zoeken naar een structurele financiering in de bijbehorende begrotingsonderdelen, zo heb ik het 
zojuist geprobeerd te zeggen. We hebben het in de Commissie ook een pilot genoemd, het is in de 
vorm van een amendement daarom staat er geen rijtje overwegingen en constateringen. Normaal 
gesproken zet je dat dan allemaal bij een motie erbij. Maar we hebben gekozen voor het amendement 
juist om de techniek beter te laten zijn. Het is gewoon heel eenvoudig, eenmalig, één jaar lang extra 
inzet. Hebben we het idee als raad, als college dat het functioneert dan gaan we zoeken naar een 
structurele voorziening. En die hoort bij handhaving en toezicht dan te komen, maar dat betekent wel 
dat daar dan op tijd rekening mee gehouden kan worden, dat er wat geplust zal moeten worden. Dat, 
dat lijkt me eigenlijk heel logisch. 
 
De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, dat klinkt ook geheel logisch alleen het woord ik blijf het zeggen 
eenmalig en als je dus eenmalig dit een jaar probeert en in die pilot weet iedereen dat je niet te hard 
mag rijden in bijvoorbeeld de Raadhuisstraat blijft het zo dat die pilot niet betrouwbaar is omdat je dat 
jaar dus een resultaat hebt wat niet geheel betrouwbaar is. Dus dat is, daar om het duidelijk te maken 
eenmalig is, je moet structureel, je moet nu zeggen van we gaan ervoor voor die handhaving. Punt. 
Een pilot is heel simpel gezegd, maar in die pilot zal dan blijken dat er meer, minder hard gereden 
wordt en daarna ga je dat dus bijvoorbeeld zeggen van nou we handhaven dat en dan, dan blijft het 
zo. Dus maar goed u… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Liefst zou ik dan nu gelijk mijn eigen 
amendement amenderen en eenmalig eruit halen, maar het is zo ontzettend treurig dat we weken 
geleden hiermee gekomen zijn en toen hebben geprobeerd uit te leggen wat we ermee bedoelen en 
en nu het allemaal op papier staat in de raad gaat u zeggen het had anders gemoeten. Wat 
ontzettend jammer dat u niet van tevoren heeft meegedacht.  
 
De VOORZITTER: We hebben nog een dinerpauze, wat gesleuteld kan worden aan dicta. Mevrouw, 
mevrouw… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Koenraad. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, ja ik dacht nog steeds aan uw graatje… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja ik ook. Ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja we hebben die discussie natuurlijk helemaal op het einde gehad 
in de Commissie, dus het is misschien zonde inderdaad dat we er nu pas aan toekomen, maar is het 
niet gewoon zo dat er in Roosendaal een goede Oost-West verbinding voor fietsers ontbreekt en als 
straks die centrumring komt dat het misschien nog wel erger wordt, want dan moeten mensen een 
heel rondje fietsen voordat ze aan de andere kant van Roosendaal komen en is het dan eigenlijk niet 
sneu dat als er dan niemand is in die Raadhuisstraat en je fietst daar doorheen dat je dan ook nog de 
VVD achter je broek krijgt omdat het niet mag. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ja u hebt helemaal gelijk natuurlijk. Er gaat van alles mis in 
de binnenstad en dan krijg je inderdaad ook nog de VVD achter je aan, maar ik kan het niet helpen 
dat het al fietsverbod, dat fietsverbod er al is. Want wat u zegt is haal dat fietsverbod er weer vanaf, 
want we kunnen het de mensen niet aandoen, we kunnen niet handhaven. We willen het niet 
handhaven. Maar kijk daarom zegt de VVD altijd liefst zo weinig mogelijk regels, maar als ze er zijn 
moet je er wel iets mee doen, want anders wordt het een bende natuurlijk. Als u zegt we gaan die hele 
discussie over fietsen en voetgangersgebieden en dergelijke voeren, nou hartstikke mooi. Dan heeft u 
mij gevonden, maar nu is er een verbod, mensen irriteren zich het is niet goed zoals het nu gaat. En 



 
 

Verslag raadsvergadering 5 november 2014     pagina 22 

dan mag je er één keer en over wat voor een bedrag hebben we het hier, want ik zie hier 
amendementen met miljoenen en miljoenen langskomen. We mogen toch één keer daar extra energie 
in steken en wat het CDA zegt dat snap ik dan nog steeds niet helemaal, want er wordt gezegd de 
pilot is als het ware vervuild doordat we extra handhaven. Nou, als dan dus inderdaad blijkt dat er 
minder misgaat dan heeft het toch gewerkt? En dan moet je er toch mee doorgaan? Dan is toch niet 
de pilot niet helder, dan heeft het gewerkt.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, u, u, ik neem aan dat u dus eens bent om vooral te investeren in logische 
fietsrouters want je komt nu aan met de fiets op dat betreffende gedeelte Raadhuisstraat en volgens 
mij weet je ook als fietser niet waar je naartoe moet. Maar, voorzitter, dat is mijn vraag niet. De uitleg 
van Van den Beemt was net wel helder. Mijn vraag is, gaat over het dekkingsvoorstel. U put dit ook uit 
de investeringsimpuls economie en meer specifiek de binnenstad, dan heeft u er denk ik ook geen 
bezwaar bij dat bij andere moties die gaan op economie deze dekking wordt gezocht. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zei het zojuist al, wij hebben het idee dat wij  
met een trendbreuk begonnen zijn vanavond, want wij willen dus geld economie en meer specifiek de 
binnenstad gaan gebruiken voor de binnenstad en dat zag ik nog niet bij alle andere 
dekkingsvoorstellen helemaal terug. Dus als er geld van de binnenstad gaat gebruikt worden bij 
iemand voor de binnenstad, nou dan willen wij daar serieus naar gaan kijken. Maar zoals u het 
daarnet al aangaf wij gaan de pot plunderen, want ergens anders zit het geld niet maar we zetten het 
niet op papier want we denken dat we dan geen meerderheid krijgen, ja dat is natuurlijk een 
redenering waar ik niet zo heel veel mee kan. Daar kan ik niet nu gaan zeggen ach mijn handtekening 
krijgt u wel. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje. Ja. 
 
De heer YAP: Voorzitter, zo was het toch denk ik niet helemaal gebracht, nogmaals die 
investeringsreserve, investeringsimpuls is bedoeld voor de economie en misschien meer in bijzonder 
de binnenstad, maar ook nogmaals de economie. Dat kan dan toch geen kwaad om bijvoorbeeld dat 
ook een prominente plek te geven ten aanzien van de motie D66 en de bedrijventerreinen. Dus ik zou 
het niet alleen willen focussen op die binnenstad, maar bestemmingsreserves met name ook bedoeld 
voor de economie van Roosendaal. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat laatste is een constatering en die deel ik 
niet dat het daarvoor bedoeld is, want ik had zo bijvoorbeeld in gedachte stel je nou voor dat we een 
cityring moeten gaan aanleggen in Roosendaal, zo rondom de binnenstad. Nou ten eerste zit je er dan 
niet in maar er omheen, overigens daar kunnen hele mooie fietspaden aangelegd worden. Ik heb daar 
wel eens iemand iets over horen vertellen, het leek me een goed idee. Maar dan lijkt me dit wel een 
mooie pot om het uit te gaan betalen. En ja je kunt op je kop gaan staan maar een weg is geen 
economie, tenzij je de aannemer ermee bedoelt die hem moet gaan aanleggen. Dus ik ben het toch 
niet helemaal eens met de heer Yap. Ik denk dat hij misschien een beetje met opzet wat dingen 
verwart. 
 
De VOORZITTER: Tot slot, de heer Van Gestel op dit punt. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben de VVD-fractie in deze gemeenteraad 
mogen ervaren als een partij die graag achter de binnenstad staat en ook achter mevrouw Bakker en 
haar filosofie over wat daar moet gebeuren. Dat rapport heeft u ook omarmd en daar staat in: in de 
nieuwe binnenstad moet allereerst de Markt het doen, zij bepaalt het tempo en de omvang van de 
verbeteringen en neemt ook de verantwoordelijkheid over het beheer van de openbare ruimte. De 
gemeente ondersteunt. Einde citaat. Heeft u uw rolopvatting wel goed begrepen, voorzitter. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, heeft de VLP wel eens gehoord van het feit dat handhaving en 
toezicht niet aan de markt is in Nederland.  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, mevrouw Bakker heeft gezegd dat wat er in de binnenstad moet 
gebeuren primair de verantwoordelijkheid wordt van de nieuw in te richten Binnenstadsorganisatie, er 
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is een gemandateerd wethouder of een wethouder met in ieder geval de bevoegdheid te acteren voor 
de binnenstad die heeft u zelf in het college zitten. En toch waagt u het vanavond om met kleine 
moties te komen die een probleem oplossen waarvan we juist hebben afgesproken laten we dat 
probleem wat de ondernemer ervaart zelf oplossen. Het onderhouden en verbeteren van zijn eigen 
leefomgeving, waarom gaat u toch buiten uw eigen rolopvatting. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, heeft de VLP weleens door gehad wat handhaving en toezicht 
aan de overheid is in Nederland en niet aan een ondernemer in de winkelstraat. 
 
De VOORZITTER: Ik hoor twee keer hetzelfde. Dus dit is geen interruptie. Niet voor de derde keer, 
want het zijn twee keer dezelfde vragen en antwoorden. Ja, hier moet u het mee doen en u kunt in uw 
stemgedrag straks tot uitdrukking brengen wat u er allemaal van vindt. U vervolgt uw betoog meneer 
Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het tweede amendement dat wij willen indienen 
is verlengen en tot mijn grote spijt opnieuw, want op zich heeft de heer Van Gestel wel een punt in wat 
hij zegt, we hadden graag gehad een aantal dingen eerder op de rails was gekomen zodat een aantal 
van deze amendementen al door een Binnenstadsbestuur zelf beoordeeld had kunnen zijn en of dat 
zo‟n aantal andere zaken al ideeën hadden mee kunnen geven, maar het is niet zo en daarom komen 
wij nu met verlengen van de pilot voor gratis parkeren op koopzondagen. Die pilot die willen wij niet 
per se het hele jaar in stand houden maar de Begroting gaat over het hele jaar. Het liefst hebben wij 
dat het nieuwe Binnenstadbestuur hiermee aan de bak gaat met dit soort kwesties maar die zijn er nu 
nog niet. Dat vind ik wel jammer, maar het is zoals het is, daarom doen wij het want we gaan niet op 
ons gat zitten en zeggen ja ze waren er nog niet dus dan gebeurt er maar even niets. Het 
amendement, de tekst daarvan is, besluit: Beslispunt 1.1. aan te vullen met dien verstande dat de pilot 
gratis parkeren in de parkeergarages op collectieve koopzondagen wordt verlengd tot en met 31 
december 2015 en het omzetverlies van maximaal 156.000 euro aan Parkeerbeheer te compenseren 
en het eenmalig te dekken met de bestemmingsreserve investeringsimpuls economie en meer 
specifiek de binnenstad. De vorige keer, voorzitter, hebben we het uit het mobiliteitsfonds gedaan. Wij 
vinden dat het voor de binnenstad is, voor de mensen in de binnenstad, dus wij vonden dit de meest 
faire en eerlijke dekking. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt nummer 13 en heet “Verlengen pilot gratis parkeren op 
koopzondagen”. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter en het wordt niet alleen door de VVD ingediend, 
maar het wordt ingediend door de SP, de Roosendaalse Lijst en de Partij van de Arbeid, daarbij. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik wilde aan de heer Van den Beemt vragen kwam er uit de 
evaluatie van het parkeren niet tevoorschijn dat er eigenlijk geen effect was aangetoond tussen het 
gratis parkeren op zondag en het aantal bezoekers, stijgende lijn, zeg maar. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dank u wel. Het is aan u om te kijken naar wat er uit de 
evaluatie is gekomen en of u op basis daarvan steun kunt verlenen. Ik denk dat we allemaal onze 
stukken kunnen lezen, we weten allemaal hoe het werkt. De VVD heeft al een keer eerder de pilot 
verlengd en ik ben er op zich een beetje ongelukkig met het woord pilot want zo, als het zolang 
doorgaat dan kun je het moeilijk een pilot noemen, maar het is wel zo eerlijk om dat gewoon zwart op 
wit te zetten we gaan er geen doekjes om winden. En ik heb al gezegd, het liefst had ik gehad dat de 
mensen van de binnenstad hier, want dit is nou zo‟n punt, al zelf mee aan de slag hadden gekund en 
laat hun dan oordelen. Maar om het nu te slopen terwijl je in het zicht van de haven bent, zeg maar, 
dat zou ik wel heel erg zonde vinden. Dus vandaar dat we besloten hebben het toch te doen. Het 
derde amendement, voorzitter, dat is een technische draak, laat ik daarmee beginnen. Dat gaat over 
de parkeertarieven. De parkeertarieven worden om het jaar met 7% verhoogd en helaas was dit jaar 
aan de beurt, dat hebben we in het verleden al eens een keer uit weten te stellen. Daar worden we 
allemaal heel ongelukkig van als VVD‟ers van die generieke belastingverhogingen, dus we hebben 
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gekeken naar wat is haalbaar. Het voorstel van de VLP, het is jammer dat we het niet eerder 
toegezonden hadden gekregen, ja dat is verstrekkender als ik het zo mag zeggen. Die zeggen 
helemaal kappen met die zaak. Ik zou graag hebben dat dat het haalt, maar er moet natuurlijk wel 
dekking zijn en dat is altijd een beetje een lastig punt in dit soort zaken. Wij hebben met ontzettend 
veel hulp van de griffie, want dat moet toch even gezegd worden, die hebben hier een hele klus aan 
gehad. Een amendement ik zou bijna zeggen laten construeren en het effect ervan is dat het betaald 
parkeren buiten dat dat met 20 cent per uur duurder wordt gemaakt in plaats van de voorgenomen 10 
cent. In ruil daarvoor is het parkeren in de parkeergarages dan niet duurder volgend jaar. Dan zal ik 
eerst de beslispunten voorlezen en dan kijken we of er vragen zijn, maar laten we het vanavond niet al 
te technisch gaan maken is een beetje mijn verzoek. Daarom had ik eerder al de collega‟s van de raad 
de hele toelichting gemaild. Het besluit is om beslispunt 1.1. aan te vullen met dien verstande dat de 
tarieven voor het straatparkeren per 1 januari 2015 worden verhoogd met 20 cent per uur in plaats 
van 10 cent per uur. Het college wordt verzocht de tarieven voor de parkeergarages te bevriezen. De 
minderopbrengst van 150.000 euro voor Parkeerbeheer wordt gecompenseerd door middel van de 
meeropbrengst uit straatparkeren van 100.000 euro, waarbij op basis van nacalculatie de eventuele 
minderopbrengst wordt gecompenseerd op dit bedrag en efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering 
van Parkeerbeheer ad 50.000 euro. Dit is tot mijn vreugde mede ondertekend door GroenLinks, en de 
genoemde bedragen hebben wij via de informatie van Parkeerbeheer zelf op papier durven zetten, die 
hebben we niet uit onze duim gezogen, dat komt van andere bureaus. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 14 heet “Parkeertarieven” en daar heeft de 
heer Niehot een vraag over aan de heer Van den Beemt. 
 
De heer NIEHOT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, met name over die efficiencymaatregelen, we hebben 
er ook de toelichting van u over gelezen. Maar zoals u net zo mooi de vraag stelde van wat merken 
we ervan als we daar op straat lopen. Wat merken wij ervan als wij in de parkeergarage komen die 
efficiencymaatregelen, gaat het ten koste van Fte‟s of hoe ziet u dat? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Wij hebben begrepen van Parkeerbeheer dat ze bereid zijn door het 
nemen van efficiencymaatregelen op hun eigen bedrijfsvoering in 2015 50.000 euro te bezuinigen. Dat 
is de informatie die wij van Parkeerbeheer hebben gekregen. Waarom 50.000? Omdat we door het 
verschuiven van die balans, dan gaan we toch technisch worden, kan het niet helpen, omdat we daar 
niet de volle 150.000 euro mee konden compenseren. Parkeerbeheer heeft zelf aangegeven dat het 
mogelijk is. En ja ik heb geen flauw idee, meneer Niehot, of er dan minder mensen van Parkeerbeheer 
in de parkeergarages zijn maar die keren dat ik er kwam heb ik nooit zo heel veel mensen zien lopen 
eerlijk gezegd. 
 
De heer NIEHOT: Nog even een vervolgvraag. Het klinkt nog wat vaag heel eerlijk als ik zo moet 
zeggen, maar wat als dat nou niet, niet slaagt. Dat is een inspanning die Parkeerbeheer opgeeft die 
ze willen realiseren, maar wat als dat nou niet slaagt. Het is een inspanning die, die Parkeerbeheer 
opgeeft die ze willen realiseren, maar stel nou dat dat niet lukt wat dan?  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dan kunt u uw klus van uw vorige collegeperiode afmaken en alsnog 
tarieven overal gaan verhogen.  
 
De VOORZITTER: Goed. Dan de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, die parkeertarieven, parkeergarages, straatparkeren zijn we de laatste tijd 
wel vaker op teruggekomen, wat vindt u daar nou eigenlijk van dat het college daarover aangeeft, ja 
we voeren enkel uit wat ons is opgedragen. Zij hadden toch ook al kunnen zeggen, we zetten het nu 
even stil omdat we wachten op de uitkomsten van de Binnenstadsorganisatie, die zouden daar andere 
inzichten in hebben, maar toch doet dit college niet wat eigenlijk wel eerder was afgesproken want ik 
kan me nog herinneren dat de richtlijnen voor de Begroting 2015 waren dat de tarieven voor het 
parkeren niet zouden worden verhoogd. Wat vindt u nou van dat handelen van dit college.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik begrijp misschien niet helemaal wat de heer Yap bedoelt. 
U, u heeft het nu over de voorgenomen verhoging van 7%, die, die actie? 
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De heer YAP: Ja en dat ze vandaag of gisteren was ook nog eens op vragen van de VLP daarover 
ook weer zeggen van ja, we willen daar niet in bewegen terwijl ze dit heel simpel volgens mij hadden 
kunnen oplossen. En dan hadden we hier gestaan over twee amendementen of misschien meer 
amendementen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, wat de heer Yap eigenlijk probeert te zeggen is waarom is 
het beleid dat de PvdA zo heeft toegejuicht van de afgelopen jaren niet direct losgelaten door dit 
college, dus die lastenverhogingen. Ja, dat vind ik op zich ook wel jammer, want ik vond het geen 
prettig beleid wat u de afgelopen jaren hier heeft gevoerd, maar goed laten we nou gewoon blijven bij 
deze parkeertarieven waar het nu over gaat want we kunnen wel hele discussies aangaan over wie 
nou wat wanneer wel en niet had moeten doen maar ik sta hier simpel m‟n werk te doen en een 
amendement op de Begroting in te dienen. En alle gedachten daarachter wil ik graag met u over 
praten, maar ik wil eerst eens even dit amendement proberen over het voetlicht te krijgen. 
 
De heer YAP: Dus u heeft er geen problemen mee dat het zo is opgenomen als in de Begroting. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als ik er geen problemen mee had dat het als zodanig in de 
Begroting stond dan zou ik niet zoveel tijd en energie in een amendement hebben gestoken om dat 
onderdeel nou juist eruit te tjoepen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel, ja. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben, ik werd getriggerd door het laatste puntje de 
efficiencymaatregelen van 50.000 euro. Begrijp ik het dan dus goed dat we dan nu dus jaarlijks 50.000 
euro teveel betalen aan Parkeerbeheer omdat het eigenlijk goedkoper kan? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, nou laat ik dan aansluiten bij de vraag van de heer Yap zojuist. 
Blijkbaar is in deze coalitieperiode het ineens mogelijk om met efficiënter te werken, ja ik bedoel dat is 
geen serieus antwoord maar laten we eerlijk zijn. Als wij vragen of het mogelijk is en het is mogelijk, 
dan kan ik natuurlijk niet verontwaardigd gaan spelen dat we het, dat we het vorig jaar niet gevraagd 
hebben of dat een ander het niet gevraagd heeft. Zo gaat het nou blijkbaar misschien zijn er wel 
andere technieken. Ik weet het niet, voorzitter.  
 
De heer VAN POPPEL: Nog heel kort dan inderdaad. Als ik, als ik het amendement zo lees da, dan 
lijkt het of het een voorwaarde is van we moeten eerst de, die tarieven aanpassen dan gaan we die 
efficiencykorting toepassen toch, klopt dat of gaan we toch die efficiency die sowieso al toepassen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter, op voorwaarde was geen sprake. We zijn gaan zoeken 
150.000 euro zat in die 7% verhoging met het verschuiven van 20 cent buiten omhoog en dan niet in 
de garages bleef er een gat steken ook als je kijkt naar de verschuiving van de automobilisten die 
daardoor ontstaat ook die 20 cent komt van Parkeerbeheer. Zij zeggen pas vanaf 20 cent gaan 
mensen hun gedrag aanpassen, dat is de reden dat we dus zoals Riek Bakker dat ook had 
aangegeven wat minder straatparkeren gaan krijgen. Dat is een hele belangrijke kwestie die ik nog 
onvoldoende belicht heb hier. En toen bleef er 50.000 euro over en toen zijn we maar gewoon zo bot 
geweest om te vragen kunnen jullie dat zelf niet oppakken. En tot mijn plezier is er gezegd ja dat zou 
ons wel moeten lukken en hebben we deze toezegging gekregen. Ik ben daar ontzettend gelukkig 
mee. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, om het niet te technisch te maken willen wij toch graag wel één 
ding bevestigd zien vanavond. Een parkeergarage daar betalen we een bedrag, een x-bedrag voor 
het gebruik van de garage dus dat kost geld om te bouwen en die investering en onderhoud. Dus we 
betalen daar dan een bedrag voor. Het straatparkeren is belasting, parkeerbelasting heffen we op het 
gebruik van de gemeentegrond. Dus eigenlijk stelt u voor vanavond en misschien is het een domme 
vraag voorzitter, maar ik wilde het door u toch maar even bevestigd horen voorzitter, dat de VVD voor 
het verhogen van de parkeerbelasting is. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, ja dat is een domme vraag, want u weet heel goed wat het 
antwoord gaat zijn. Er is een aantal jaren geleden en daar waren u en ik allebei buitengewoon 
ontevreden over die 7% verhoging ingesteld en dat is een generieke lastenverzwaring. En u gaat 
proberen om de hele lastenverzwaring het raam uit te kieperen, het zou me een lief ding waard zijn als 
dat lukt. De dekking ik weet niet of dat bij iedereen aan gaat slaan. Wij hebben een, zeg maar een 
noodplan een plan B en bij het plan B krijg in ieder geval de automobilist de keuze gaat hij parkeren in 
het gebied waar sprake is van een belastingverhoging of gaat hij parkeren op de plaats waar geen 
sprake is van een belastingverhoging dan is het geen generieke lastenverzwaring en dat is altijd beter 
dan overal de zaak duurder maken. Maar uw voorstel is natuurlijk prettiger. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter…. 
 
De VOORZITTER: Meneer, ja Van Gestel, eventjes, kijk even uit met, met domme vraag ofzo. Er zijn 
geen domme vragen, laten we dat verstaan als een intrigerende vraag, zodat als we dat woord 
gebruiken dan is het allemaal iets netter voor de luisteraars thuis en op de tribune. De heer Van 
Gestel die stelt nu een verstandige vraag. 
 
De heer VAN GESTEL: Een verstandige vraag, slechts voorzitter, alleen maar verstandige vragen. 
Heeft u ook nagedacht over de effecten die het bijvoorbeeld heeft op de horeca die ‟s middags graag 
in de nabijheid van een horecazaak mensen laten parkeren op straat en daarmee wel nu benadeeld 
worden. Ik bedoel, staat hij niet aan, voorzitter? O. Dat, of de effecten, bijvoorbeeld op de horeca die 
bijvoorbeeld ‟s middags lunches uitserveren, mensen willen zo graag mogelijk dicht parkeren bij de 
horecazaak, verspreid over de hele binnenstad. In het hele betaald parkeren gebied zijn meer 
horecazaken dan in het kernwinkelgebied aan winkels. Ja, voorzitter wat vinden die daarvan, dat hun 
klanten extra moeten gaan betalen voor dat hapje ‟s middags. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dat is een hele goede vraag. Dat is een verstandige vraag 
en ik zou zeggen we gaan het uitzoeken. Maar ik kan u wel vertellen dat in ieder geval de bezoeker 
die ‟s avonds een hapje of een drankje neemt dankzij onze gezamenlijke inzet van een tijdje terug 
vanaf half zeven weer gewoon gratis kan parkeren en dat is alvast een winstpuntje. En we kunnen niet 
de hele wereld in één dag verbeteren. Maar ja ik heb ook al gezegd, uw voorstel is natuurlijk prettiger. 
Ja, nergens een belastingverhoging. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dan een aansluitende, afrondende vraag. De VVD heeft altijd 
gepredikt voor het bereiken van maatschappelijke effecten en dat moeten we nastreven, dat moeten 
we inzichtelijk krijgen. Nu vraag ik eigenlijk naar dat maatschappelijke effect op een eigen ingediend 
amendement en dan geven ze niet echt helemaal thuis, want we weten het nog niet. Zou het eerst 
dan eens niet in kaart brengen voordat u dan ons een voorstel brengt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Nou, voorzitter, als de VLP wil dat we vanavond niet over een 
belastingverlaging of in ieder geval het voorkomen van belastingverhoging gaan spreken dan, dan 
heeft u mij toch wel verrast vanavond, dan heeft u me te pakken die zag ik niet aankomen. 
 
De VOORZITTER: Goed. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een aantal zaken. O nee, eerst even 
de motie gesponsord beheer, ik zou hem bijna vergeten. De VVD heeft drie amendementen en een 
motie. En simpelweg gezegd reclame op rotondes toestaan, kleinschalig bescheiden en in ruil 
daarvoor gaat de reclamemaker het onderhoud overnemen. Soms via door het te doen en soms door 
het te betalen. Daartoe hebben we een motie gesponsord beheer ingediend en die is ondertekend 
door de VVD, de Roosendaalse Lijst de Nieuwe Democraten, CDA, de SP, D66, GroenLinks en de 
Partij van de Arbeid. En ik zal het dictum van die motie voorlezen. De raad besluit het college te 
verzoeken het beheer van ondermeer rotondes te laten betalen of uitvoeren door sponsors die 
daarvoor op bescheiden wijze reclame mogen maken op de betreffende locatie. De opbrengsten 
hiervan de storten in een structurele voorziening die opgericht wordt om jaarlijks incidentele 
knelpunten in het groenbeheer aan te pakken. En hiertoe de raad een raadsvoorstel aan te bieden 
waarin de kaders worden gesteld waardoor duidelijk wordt door het college keuzes maakt voor een 
selectie van projecten die er betaald kunnen worden vanuit de voornoemde voorziening. 
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De VOORZITTER: Deze motie krijg mee nummer 15 en heet “Gesponsord beheer”. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u, voorzitter. Dan hebben wij mede ingediend het amendement 
kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Wij hadden in de Commissie gesproken over een proef bij de 
Wouwse Markt om te kijken of dat beter kon. We houden er niet van om allemaal iedereen dubbel 
werk op te leveren en wij hebben besloten dat met de intenties die wij daar uitgesproken hebben juist 
het college via het amendement kwaliteitsimpuls keihard aan de slag kan. En wat mij betreft mag u 
beginnen bij de Wouwse Markt, maar als het op Heerle is dan vind ik het ook goed. Voorzitter, dan de 
motie onderzoek kunstgrasvelden buitensportaccommodaties, ook daar hebben wij ons bij 
aangesloten. Het voorstel van de Roosendaalse Lijst, we vonden het nog wat mager het was 
aanvankelijk alleen voetbal. En wij dachten als VVD laten we eens wat meer mensen bedienen, dus 
we willen ook de hockey en de tennis erbij en we hebben nog gedacht aan de rugby, de korfbal is erbij 
gekomen. Ik heb nog geprobeerd om de golf eronder te krijgen, maar dat scheen iedereen raar te 
vinden, dus die is er niet ingezet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dan, voorzitter, zoals ik al gezegd had de, het is een uitwerking van het 
bestuursakkoord vanavond, het is, we hebben geen Kadernota gehad, daardoor is het allemaal wel 
erg algemeen waarmee het college nu aan de bak is gegaan. En wij hebben daardoor hier toch nog 
vier vragen die we beantwoord willen voor we straks in de tweede termijn gaan beginnen. Vragen aan 
het college. De eerste vraag daar hebben we het zojuist al over gehad. Wanneer komt er nou eigenlijk 
een economisch actieplan. Gaat dat komen, wanneer komt het, want we hebben het over van alles en 
nog wat. Een aantal mensen zegt wat, wat er in de Begroting staat is nog niet concreet genoeg, de 
kritiek van de Partij van de Arbeid ook in de Commissie hebben wij gezegd ja we herkennen dat. 
Wanneer komt er een economisch actieplan. De tweede vraag, wanneer komt er een plan rondom die 
kreet vitale wijken en dorpen. Wanneer krijgen we daar iets van te zien, wanneer kunnen we de 
mensen in de stad gaan zeggen kijk dit en dit en dit hebben we in het bestuursakkoord afgesproken 
en dat komt eruit voort. En de meest voor de hand liggende na het amendement van ons, wanneer 
zien wij concrete stappen in de binnenstad. Wanneer gaan mensen aan de bak. Ik hoop dat al die 
zaken die ik genoemd heb toch duidelijk zijn voor de Kadernota 2016 zodat we volgend jaar bij de 
begrotingsbehandeling voor 2016 wel exact weten wat er allemaal gaat gebeuren. En bijvoorbeeld bij 
die binnenstad en dat is onze vierde vraag, wij beginnen ons een beetje af te vragen, maar je zult, de 
weet maar nooit, wie gaat er nou eerder in Roosendaal zijn en daarmee sluit ik, voorzitter, wie is er 
eerder in Roosendaal de binnenstad manager of Sinterklaas. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Nog een interruptie van de heer Schijvenaars richting de heer Van den Beemt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De VVD, tenminste is mijn indruk, zal deze 
Programmabegroting gaan steunen en op basis van deze Programmabegroting die een meerderheid 
gaat krijgen start vervolgens natuurlijk het proces dat allerlei tarieven, lasten, heffingen etcetera 
vervolgens automatisch zijn besloten. De VVD was altijd de partij, de partij van minder lasten. Hoe je 
het ook wendt of keert deze Programmabegroting gaat ertoe leiden dat de lasten omhoog gaan. Wat 
is het standpunt nu van de VVD als coalitiepartij dat toch de lasten ook voor de kiezers van de VVD 
zullen gaan stijgen. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het is makkelijker deze vraag te beantwoorden als 
de heer Schijvenaars even aangeeft welke lasten u in gedachten had die allemaal omhoog gaan, want 
zoals al jaren hebben en daar heeft VVD altijd wel moeite mee maar ook in het verleden is dat nooit 
een reden geweest om niet in te stemmen. De inflatiecorrectie als u dat een lastenverhoging noemt 
dan zeg ik ja dat is een beetje flauw, want in het verleden is dat voor ons ook geen reden geweest om 
tegen te stemmen. Dus ik ben op zoek naar die lasten die volgens u verhoogd worden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Eens dat die inflatiecorrectie, dat kun je dan in die zin buiten beschouwing 
laten terwijl het natuurlijk wel zo wordt ervaren door ons inwoners. Maar de tarieven bijvoorbeeld bij de 
OZB gaan wel omhoog, gegeven het simpele feit dat de WOZ-waarde naar beneden gaat en de 
opbrengsten moeten dus per definitie wel gelijk blijven, dat was in ieder geval wel een voorbeeld van 
een lastenverhoging maar ja u had afgelopen jaar altijd het patent op het afschaffen van de 
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hondenbelasting, de precarioheffing en al die andere kleine, kleine lasten en dergelijke, dat zijn wat 
voorbeeldjes. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Die tarieven van de OZB dat is een beetje een 
flauwe vraag van de heer Schijvenaars, want in de tijd dat de huizenprijzen daalden werden ze 
opgeschroefd en als de huizenprijzen omhoog gaan dan worden ze omlaag, dat is gewoon een 
wisselwerking waardoor je netto op hetzelfde bedrag hoort uit te komen. Dus dat is jammer dat u dat 
nou deed, want veel spannender zijn die andere zaken die u noemt. We hebben daar met de VVD-
fractie over gesproken en wij vinden dat daar de Kadernota nou juist heel belangrijk gaat worden, 
Voorjaarsbrief. Daarom zit ik ook te springen om economische actieplannen om vitale wijken en 
dorpen, ik wil zien wat er gebeurt met het geld en daar willen wij heel graag opdrachten gaan geven 
aan het college om bijvoorbeeld nou eindelijk eens een keer die rottige hondenbelasting te 
verminderen of liefst af te schaffen. Maar we moeten elkaar ook geen sprookjes verkopen, ook zo‟n 
hondenbelasting is voor ons geen reden geweest toen we in de oppositie zaten om op basis daarvan 
te zeggen we gaan niet akkoord met de Begroting. En hetgene waar u begon daarstraks dat de 
heffingen en dergelijke automatisch omhoog gaan de volgende raad, dan krijgen we dat hele lijstje 
van uitwerking van de Begroting in het verleden. De afgelopen jaren heeft de VVD altijd ingestemd 
met dat lijstje omdat het volgt uit de behandeling van de Begroting. Dus wij proberen vooral ook eerlijk 
en consequent te zijn en niet ineens ons heel anders te gaan gedragen omdat we nu dan een, een 
handtekening onder een bestuursakkoord hebben gezet, want dat zou ik pas echt triest vinden. Ik wil 
geen lastenverhogingen, daarom sta ik hier ook zo‟n heel technisch amendement te verdedigen. 
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Yap nog en dan ronden we het af. 
 
De heer YAP: Voorzitter, complimenten voor het betoog van de VVD met name het laatste stuk want 
die vragen die hij, die vier vragen die de VVD stelt die leven zeker ook bij onze fractie. Ik kom toch nog 
even terug op uw ja interpretatie van die bestemmingsreserve investeringsimpuls economie en meer 
in het bijzonder de binnenstad. Het lijkt erop dat u zegt dat is echt vooral voor de binnenstad vandaar 
ook die dekking met parkeertarieven en extra inzet van toezicht en handhaving. En bijvoorbeeld ook 
wellicht de komende cityring die moet worden aangelegd. Gelet daarop ziet u dan nog verder ruimte 
de komende jaren om te investeren? Want waar zouden we dan het geld vandaan moeten halen op 
andere terreinen? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, ik, ik probeer die vraag zo te laten indalen, zeg maar, dus we weten 
nog niet hoeveel bijvoorbeeld zo‟n cityring zou gaan kosten, we weten nog niet hoe ver we willen gaan 
met het opleuken en opwaarderen van het systeem maar ik moet al wel een beeld hebben van wat we 
nog meer met het geld kunnen gaan doen. Ik vind dat hele lastige vragen om te beantwoorden nu. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat vind ik ook want het was lastig zoeken om een goede dekking voor 
tegenvoorstellen, maar het lijkt me wel van belang bijvoorbeeld u noemt het al die economische 
agenda, dat daar wellicht ook een stukje investering wordt gevraagd vanuit de gemeente en wat mij 
betreft zou dat best kunnen uit die bestemmingsreserve. Deelt u die mening? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, als ik het plan nog niet ken hoe kan ik dan al gaan vinden waar de 
centen die misschien niet eens nodig zijn dan naar toe moeten gaan of vandaan moeten komen. 
Sorry. Het is een beetje een speculatieve vraag over nou ja, het is lastig te beantwoorden. Ik zou niet 
weten wat ik daarmee moet eigenlijk.  
 
De VOORZITTER: Dank u, zeer meneer Van den Beemt. Dan gaan wij naar de heer Schijvenaars, 
denk ik, van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De fractie Nieuwe Democraten gaan voor de grote 
lijnen, ook vanavond. We hebben slechts drie wijzigingsvoorstellen gemaakt één van 3 miljoen, één 
van 10 miljoen en één van 24 miljoen. We stellen vast dat vorige week een nagenoeg unanieme raad 
heeft ingestemd met de helft van de Begroting van 175 miljoen. Het raadsvoorstel Sociaal Domein is, 
omvat 82 miljoen en dat hebben we aangenomen tijdens de poolse landdag. En eigenlijk hadden 
allerlei wijzigingsvoorstellen, hadden gewoon vorige week plaats moeten vinden. Toen hadden we het 
over dat onderwerp van dat sociale domein werk, zorg en jeugd. Wat nu gebeurt is toch een beetje 
mosterd na de maaltijd. En vanavond gaan we het hebben over de andere helft. En in de 
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voorbereiding hebben wij traditioneel, ik ben nu acht jaar raadslid, een waslijst voorbij zien komen met 
wijzigingsvoorstellen van 10 tot 100.000 euro of voorstellen die niet ver genoeg gaan zoals die impuls 
voor de binnenstad, die impuls voor dat grijs en groen van vijf ton. En natuurlijk ook de bekende 
waslijst met voorstellen nog eens een onderzoek te doen naar het één of het ander. En dan zijn er ook 
nog voorstellen ingediend die toch indruisen tegen de geest van de plannen van Riek Bakker voor de 
binnenstad. De vraag van collega Van den Beemt van de VVD-fractie wie is eerder Sinterklaas of de 
directeur Binnenstad is in die zin ook heel valide. En we geven het toe, voorzitter, het zijn ook allemaal 
hele sympathieke voorstellen en hier en daar steunen we ze of gaan we ze ook mee indienen. We 
gunnen iedereen graag het zijne en als dat zorgt dat het goed is voor Roosendaal en onze inwoners 
en ons stadje er beter van wordt. En als het inderdaad ook bijdraagt aan de basis op orde dan is het 
allemaal prima. Maar terug naar de grote lijnen en terug naar de grootste ergernis van bijna iedereen, 
hoe pakken we de slechte staat van onderhoud en beheer aan op een structurele en ook op een 
duurzame wijze. Afgelopen zondag heeft u thuis kunnen lezen wat er in De Bode stond en daaruit 
blijkt dat er een meerderheid is voor extra investeringen in grijs en groen. Dat is geweldig goed 
nieuws, voorzitter. We zijn er erg blij mee, want dit roepen wij al jaren. En wij denken dat het vanavond 
misschien nog wel gaat lukken ook. Gisterenavond heeft u misschien tv gekeken naar het programma 
Nieuwsuur en dat had een groot item over de negatieve effecten van slecht onderhoud. De voorzitter 
van Bouwend Nederland, voormalig CDA‟er Maxime Verhagen, of de nog steeds waarschijnlijk CDA 
Maxime Verhagen vatte het goed samen: Goedkoop is duurkoop. En ook wethouder Schenk was 
vorige week kraakhelder dat er inderdaad meer budget nodig is als we in Roosendaal meer kwaliteit 
willen op al die structuurelementen zoals ze zijn. En vorige maand had de Roosendaalse krant had 
een triest verhaal over ene Piet Bas uit Breda, die zwaargewond is geraakt na een ongeluk over een 
losse stoeptegel. En vorig jaar moest de gemeente Stichtse Vecht een forse boete betalen wegens 
dood door schuld als gevolg van slecht onderhoud, alsof zo‟n boete het leed überhaupt verzacht. En 
dit jaar bij de verkiezingen was wethouder Theunis wel zo eerlijk tijdens het grote kleine kernen debat 
dat hij verantwoordelijk was voor het toen aangedragen voorbeeld van slecht onderhoud in de 
Wouwse Plantage. We kunnen vaststellen dat het nu tijd wordt voor een nieuwe inhaalslag, zoals 
jaren geleden wethouder Buijs van de Roosendaalse Lijst kwam met zijn zevensprong. En wij komen 
nu met een voorstel dat we dan maar voor het gemak noemen een achtsprong, het is een forse 
sprong met drie keer 8 miljoen euro extra de komende jaren. U heeft het amendement met toelichting 
gelezen. En wij vinden dat onze inwoners gelijk hebben, dat de grootste ergernis, de grootste ergernis 
aangepakt moet worden. En ja, dat vereist keuzes maken. Blijven we geld opgepot houden in talloze 
reserves en voorzieningen of gaan we aan de slag met één van onze belangrijkste taken, te weten 
onderhoud en beheer grijs en groen. Onze keuze en de keuze van onze inwoners is kraakhelder. En 
we zien dat wethouder Schenk van goede wil is, meer dan dat zelfs. En elk initiatief om via participatie 
en slim samenwerken het beter te doen juichen wij van harte toe. Maar ook deze wethouder kan geen 
ijzer met handen breken. Uiteindelijk zal ook zij extra geld nodig hebben zoals ze zelf heeft erkend en 
wij gunnen dat haar. Wij gunnen het haar ook dat zij straks te boek zal staan als de wethouder die 
Roosendaal weer het aanzien heeft gegeven die het verdient, een stad met uitstraling waar de basis 
op orde is. Maar vooral gunnen wij het onze mensen in de wijken en dorpen. En helaas zijn de potjes 
onvoldoende gevuld om de achtsprong helemaal te maken en dus zullen wij het geld moeten gaan 
lenen. En de lasten hiervan in rekening moeten brengen bij onze inwoners, een vervelende 
boodschap, wellicht. Maar wel een boodschap waar de Nieuwe Democraten verantwoordelijkheid voor 
durven te nemen. Het effect van ons voorstel is dat de grootste ergernis wordt weggenomen, de basis 
op orde komt en de OZB ietsepietsie, ietsepietsie verhoogd moet worden. En dan moet u denken aan 
een gemiddeld bedrag van ongeveer 0,10 eurocent per week. Dat is ongeveer 5 euro per jaar, 
gemiddeld genomen. Maar het is wel een lastenverzwaring waar wij heel veel voor terug krijgen. 
Overigens we hebben ook een voorstel en onze collega van het CDA had het er al over voor een forse 
eenmalige lastenverlaging van enkele miljoenen euro‟s. De afgelopen jaren hebben wij in Roosendaal 
structureel, structureel teveel betaald aan afvalstoffenheffing waardoor er binnen de gemeente een 
spaarpotje is ontstaan van meer dan 3 miljoen euro. En dat geld wordt al jaren opgepot en dat geld is 
van onze inwoners en dit geld… 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Brouwers, interruptie. 
 
De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Het lijkt erop dat inmiddels in Roosendaal bij de heer 
Schijvenaars Sinterklaas al gearriveerd is. Mijn vraag in deze is heeft u ook rekening gehouden, want 
u wilt die pot van 3 miljoen bijna helemaal leeghalen, heeft u ook rekening gehouden met de 
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eventuele verwerkingen uit de Bestuursrapportages inzake Diftar en de afvalstoffenbelasting die per 1 
januari 2015 ingevoerd gaat worden, want volgens mij is die pot dan helemaal leeg of negatief. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, een prima vraag. Hoe zei u dat, een intrigerende vraag. Het 
antwoord is dat die pot die bestaat, ja microfoon staat aan, het antwoord is die pot bestaat op dit 
moment en die is meer dan 3 miljoen euro en dat geld is er al vele jaren en het wordt niet besteed. 
Een jaar geleden had met collega, mevrouw Zijp, toentertijd voorstellen gedaan dat ook te doen en 
toen was het antwoord van het college ik heb dat nodig voor de verrekening van mogelijke 
tegenvallers bij Diftar. We hebben nu die zaak opnieuw aan de orde gesteld en nu is het antwoord van 
het college ja we hebben het misschien nodig voor de boete van Attero. In de toelichting bij ons 
amendement hebben we al opgenomen dat het nog maar de vraag is wat er met die boete gaat 
gebeuren, één. Twee, er werd niet geïnformeerd dat er inmiddels al een contract is afgesloten met 
een nieuwe partij voor de verwerking van dat afval tegen veel, veel lagere tarieven waardoor je 
sowieso al ruimte krijgt voor eventuele boetes. En als er dan inderdaad wordt gezegd we hebben nog 
plannen dan zien we heel graag die plannen. Alleen er staat nu wel een pot met geld maar we zien 
geen plannen. En dan zeggen wij omdat onze inwoners die drie miljoen hebben opgehoest dan 
hebben die inwoners recht op die drie miljoen euro weer terug te krijgen. Dat mag op twee manieren, 
dat kan inderdaad door te zeggen van we gaan een extra activiteit doen met bijvoorbeeld de 
afvalinzameling. Er is van alles en nog wat over te verzinnen. En dat zal er in ieder geval toe bijdragen 
dat de stad, ons stadje, een stuk schoner gaat worden. Maar we kunnen er ook aan denken om 
bijvoorbeeld van die drie miljoen dan één miljoen direct te verrekenen met de afvalstoffenheffing van 
volgend jaar. En dat betekent dat als u weet dat we in Roosendaal orde van grootte 34.000 
huishoudens hebben dan is dat, rekent u maar om een heel groot bedrag. En ik denk dat dat een 
geweldige bonus is voor onze inwoners dat ze volgend jaar mogelijk dan geen afvalstoffenheffing 
hoeven te betalen. 
 
De VOORZITTER: De heer Brouwers. 
 
De heer BROUWERS: Wilt u nu drie miljoen terugbetalen aan de burgers of één miljoen, want uit het 
voorstel lees ik dat u toch bijna drie miljoen terug wilt geven aan de burger. 
 
De heer SCHIJVENAARS: We hebben aangegeven in ons amendement ja dat er drie miljoen 
beschikbaar is en we vragen in ons amendement van u mag zelf aangeven het verrekenen met onze 
inwoners of het gebruiken voor extra inspanning op het gebied van afvalstoffeninzameling. 
 
De VOORZITTER: Maar laat ons dan eerst de amendementen even ingediend krijgen, want dat is ook 
nog niet gebeurd en denk ook aan de tijd. Is het een dringende interruptie nog of? 
 
De heer BROUWERS: De vraag is gewoon van ja met de berekeningen van de tarieven is eigenlijk 
het afvoeren eigenlijk maar een derde deel de component die in het tarief berekend wordt, dus u kunt 
wel zeggen we gaan zoveel voordeel halen maar je hebt natuurlijk ook nog in de tariefberekening de 
volle vaste kosten dus ik, ik wij vragen ons dus af of je dat voordeel dan ook daadwerkelijk gaat halen. 
 
De VOORZITTER: De heer SCHIJVENAARS. 
 
De heer SCHIJVENAARS:  Weet u hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt. 
 
De heer BROUWERS: Ja, dat zal in de 200 euro zijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Twee honderd euro stel dat dat gemiddeld is, tweehonderd euro maal 
34.000 huishoudens dan zit je dus op 680.000 euro. Blijf je binnen dat miljoen. 
 
De VOORZITTER: We gaan geen zelfstandige termijn… Ja oké. De amendementen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, ik heb een deel van mijn betoog heb ik via interruptie kunnen 
verwoorden. Tot slot en dan zal ik de amendementen gaan indienen voorzitter, we hebben ook nog 
een wijzigingsvoorstel om het geld van tien miljoen euro voor het sociale domein echt te gaan 
oormerken. En de afgelopen jaren heeft wethouder Jongmans namens het college keihard bezuinigd 
op het sociale domein, dat heeft geresulteerd in een spaarpotje van bijna 20 miljoen euro. Collega 
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Yap heeft daar in de Commissie al over gesproken. En de SP heeft tijdens de onderhandelingen voor 
dit bestuursakkoord ingestemd met een forse afroming van dit sociale spaarpotje tot meer dan een 
halvering van straks eind 2015 5,8 miljoen en dat moet dan oplopen tot 10 miljoen in 2017 en de rest 
van die 20 miljoen is boekhoudkundig verwerkt voor andere zaken dan waarvoor het is bedoeld. En 
die herhaling willen wij voorkomen en komen wij met een amendement om te komen tot een 
geoormerkte voorziening sociaal domein. Ook dat klinkt erg technisch maar het gaat uiteindelijk wel 
om die andere kerntaak, los van grijs en groen en dat is de zorg dat Roosendaal de stad blijft van de 
menselijke maat en daar staan wij ook voor. De amendementen, voorzitter, het zijn er drie. Ik begin 
met het meest spannende het meest verstrekkende amendement van 24 miljoen euro. Dat heeft als 
naam hoge kwaliteit verbindend beheren, maar u mag daar ook voor lezen “De achtsprong”. Het 
amendement, de beslispunten dat dienen we dan dus nu ook aan u voor te leggen, voorzitter, de 
toelichting kunt u lezen. Maar de beslispunt is als volgt:  
1. Dat in het kwartaal van 2015 een meerjarig implementatieplan wordt gepresenteerd voor een 
structurele verhoging van het kwaliteitsniveau voor alle structuurelementen. 
En 2. hiervoor in de periode 15-17 jaarlijks een eenmalige investering te doen van 8 miljoen euro. In 
totaal 24. Met de volgende dekking: 
Voor 2015 gebruik te maken van incidenteel geld, bestaande uit de inzet van 1 miljoen uit de 
voorziening resultaat rioolexploitatie voor meer en beter vegen.  
2. Afroming bestemmingsreserve Stadskantoor met 2 miljoen.  
3. Inzet uit bestemmingsreserve Sociaal Domein van 1 miljoen.  
4. Inzet uit bestemmingsreserve investeringsimpuls voor economie en meer specifiek de binnenstad 
van 1 miljoen.  
Dan structureel geld van 180.000 euro en dat is dan voor aflossing 4%, dus een termijn van 25 jaar en 
rente 2% een lening van 3 miljoen en deze structurele lasten dekken middels een minimale verhoging 
van de OZB-opbrengst van in totaal 12,5 miljoen met 1,5%. En voor de jaren 2016 en ‟17 in het vierde 
kwartaal volgend jaar te komen met een dekkingsvoorstel voor een aanvullende impuls van 8 miljoen 
euro in 2016 en voor 8 miljoen in ‟17. En voor zover nodig de begrotingswijziging hierop aan te passen 
en te hernummeren of te vernummeren. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 15 en heet “Hogere kwaliteit verbindend 
beheren”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan het tweede amendement, het amendement voorziening sociaal 
domein”, omvang 10 miljoen. Beslispunt 1.1 aan te vullen met dien verstande dat als extra beslispunt 
wordt opgenomen voor de komende drie jaar de vorming van een voorziening sociaal domein, waarin 
wordt opgenomen: 
A. Jaarlijks het saldo van de risicoreserve sociaal domein. 
B. De resultaten van de jaarlijkse meevallers en tegenvallers van alle producten en diensten binnen 
het volledige sociaal domein.  
En twee, voor zover nodig de begrotingswijziging aan te passen en de beslispunten te vernummeren. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 16 en heet “Voorziening sociaal domein”.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En de toelichting vindt u ook bij het amendement. En dan tot slot het 
kleinste amendement qua omvang, maar ik denk ook voor heel veel van onze inwoners buitengewoon 
plezierig en zeker in deze tijden. Lagere lasten afvalstoffenheffing en het beslispunt is dat als volgt 
besluit: Als extra beslispunt op te nemen het eenmalig verlagen van de voorziening exploitatie 
reinigingssector, Saver is dat, met drie miljoen euro en dit bedrag gebruiken voor een tariefsverlaging 
en/of een inzameling, extra inzameling van in totaal drie miljoen euro. En hiervoor de gemeenteraad 
een voorstel te doen, begrotingswijziging aan te passen en voor zover nodig te vernummeren. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 17 en heet “Lagere lasten afvalstoffenheffing”. 
 
De heer SCHIJVENAARS: En dan tot slot, voorzitter, wil ook de fractie Nieuwe Democraten de 
ambtelijke inzet complimenteren bij deze forse werkzaamheden voor de Programmabegroting. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan tenslotte in deze eerste termijn mevrouw Koenraad van de 
fractie van GroenLinks. 
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Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Duurzaamheid is niet alleen meer van GroenLinks, 
gelukkig maar. Dat zie je ook aan de raadsbrede motie over de duurzaamheidslening die al is 
ingediend door de Roosendaalse Lijst. Maar hoe ver gaat dit, hoe diep gaat dit? Die test moet nog 
komen, denk ik. Maar vooralsnog is dat in ieder geval goed nieuws. Ook in de nationale duurzame top 
100 van Trouw staan weer volop wetenschappers, economen, ondernemers, directeuren van 
Multinationals zoals van DSM en Unilever, Herman Wijffels, architecten, kunstenaars zoals Daan 
Roosegaarde die ik wel eens eerder noemde in verband met de Centrumring. Mensen die helemaal 
niks met GroenLinks eigenlijk te maken hebben maar wel al doordrongen zijn van duurzaamheid. 
Duurzaamheid als oplossingsrichting voor de lange termijn. Gelukkig staat op nummer één van die 
Trouw top 100 dan toch wel onze eigen GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout en dat is, dat 
hoort ook eigenlijk zo.  Op ons eigen lokale niveau hebben wij natuurlijk ook dit soort invloedrijke 
mensen en ondernemers, ondernemers maar ook bestuurders van onderwijs en overheden en 
bedrijven in de regio. En ook die zouden samen natuurlijk los van of ze nou iets met GroenLinks 
hebben, zij zouden ook het bewustzijn wel kunnen hebben dat, zeg maar, die duurzame ambitie wel 
degelijk de moeite waard is om ook te ontwikkelen. In de Commissie deed GroenLinks al een oproep 
om zeg maar die duurzaamheid ook veel meer in een agenda te plaatsen. En wij deden ook een 
oproep om het perspectief wat meer op de wereld buiten Roosendaal te gaan zoeken. Voor dat 
tweede element dienen we mede met de PvdA de agenda lokale mensenrechten in. Voor het eerste 
willen we de motie duurzaamheid, lokale duurzaamheidsagenda indienen. GroenLinks wil met die 
motie het college vragen een lokale duurzaamheidsagenda te vormen samen met onderwijs, 
ondernemers en organisaties, waarin in concrete stappen en afspraken wordt vastgelegd hoe we die 
duurzame economie, groen, gezondheid, onderwijs, energie in samenhang gaan aanpakken. En in de 
Commissie heb ik ook wel al veel meer beschreven hoe je dat zou kunnen linken met mbo en met 
arbeid en met duurzame, duurzame arbeid vooral in bijvoorbeeld die groene sector. Het hoeft allemaal 
helemaal niet hoogdravend te worden, gewoon pragmatisch, passend bij Roosendaal. Ik zou die 
willen indienen. De beslispunten zijn het college op te dragen voor 1 mei 2015 aan de raad ter 
besluitvorming voor te leggen een lokale duurzaamheidsagenda 2015-2030, die behalve door de 
gemeente gedragen wordt door onderwijs en ondernemers in de hele regio. Te komen tot een 
voortvarende aanpak, zodat na vaststelling door de raad zo spoedig mogelijk tot uitvoering van de 
duurzaamheidsagenda 2015-2030 kan worden overgegaan. En 2030 is niet helemaal toevallig 
gekozen want dat is ook de einddatum van de doelstellingen bij diftar. En gaat over tot de orde van de 
dag. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 16 en heet “Lokale duurzaamheidsagenda”. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, waarom doet GroenLinks dat? Natuurlijk zijn er allerlei passages die 
inderdaad genoemd zijn in de Programmabegroting die gaan over circulaire economie en ook 
passages over duurzaamheid, alleen de samenhang vinden wij daar nog wat, het ontbreekt. En de 
doelstellingen zijn te weinig expliciet. Deze motie wordt mede ingediend door D66, Nieuwe 
Democraten en PvdA. Dan hebben we een tweede motie en dat gaat over elektrische laad, of 
laadpalen voor elektrische auto‟s en elektrische fietsen. Wij willen daar ook de aandacht op zeg maar 
meer de buitenkant van het duurzaamheidsverhaal… 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt interruptie, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien even een korte toelichting of een toevoeging, 
hij was ook ingediend door de Roosendaalse Lijst, allebei uw moties.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Allebei de moties, excuus, ik had begrepen alleen de laadpalen maar het was 
dus ook de lokale duurzaamheidsagenda. Ja.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, dan weet mevrouw Koenraad al wat ik nu ga zeggen over 
de laadpalen.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Het gaat toch over de laadpalen, ja. Ja. Ja, ja, dat ging ik nog zeggen, dat had 
ik namelijk wel opgeschreven. De motie over de elektrische auto‟s en elektrische fietspalen of de 
elektrische fietsen, de laadpalen daarvoor, ja het is zo ook echt hopeloos natuurlijk, is mede ingediend 
door D66, PvdA, VVD en de Roosendaalse Lijst. En wij bedoelen daarmee meer ook een zichtbaar 
signaal te maken ook dat de lokale duurzaamheidsagenda is meer wat zich op de achtergrond speelt, 
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maar Roosendaal mag ook best een gezicht maken van jongens wij zijn best met duurzaamheid 
bezig. Even voor het onderscheid, het opladen van de auto en de fiets betaal je natuurlijk gewoon zelf. 
Het gaat om het aanleggen van die palen. Het dictum: Verzoekt het college het bestuur van de 
binnenstad, zo gauw dit gevormd is te verzoeken voor 1 maart 2015 een plan te maken voor het 
plaatsen van elektrische oplaadpunten in de binnenstad, dat optimaal is afgestemd is op het 
toekomstige gebruik en de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad. Er staat dus een klein 
grammaticaal foutje in. Het tweede punt, de dekking van de aanlegkosten voor de oplaadpalen zou 
het bestuur kunnen putten uit de investeringsimpuls binnenstad. En gaat over tot de orde van de 
vergadering.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 17 en heet “Oplaadpunten elektrische auto‟s en 
elektrische fietsen”. Mevrouw Oudhof heeft een vraag. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, op zich is de SP voor elektrische auto‟s en elektrische voor die 
oplaadpunten, zonder meer. Alleen ja wat ons opvalt is we hebben straks het Binnenstadsbestuur, 
juist is gezegd van de raad moet loslaten. En nu zie ik eigenlijk van dat wij als raad het bestuur van de 
binnenstad ook dingen gaan opdragen. Dus ja strookt dat niet een beetje met, met wat we eigenlijk 
van plan zijn, want nu kunnen we natuurlijk als raad straks van alles verzinnen en dan gaan we het 
gewoon het bestuur van de binnenstad opdragen. Dus, ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, precies daar heb ik heel lang over nagedacht, eerst stond er ook “het 
college op te dragen” maar dat zou dan ook weer niet handig zijn want dan gaat eigenlijk het college 
weer voor de voeten van zo‟n bestuurs-, bestuurs-, bestuurscommissie, allé hoe heet het, 
Binnenstadsbestuur gaan lopen en nu hebben we het zo gedaan dat het bestuur van de binnenstad 
dus verzocht wordt om dat op zich te nemen. En als ze het niet willen ja dan is er een heel andere, als 
zij zeggen van ja jammer dan we doen het niet, ja dan hebben we een ander, een andere motie nodig. 
Maar voorlopig willen we het inderdaad als een verzoek indienen. 
 
De VOORZITTER: De heer Heeren, VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraagje, we hebben van de week 
inderdaad op het nieuws kunnen horen dat slechts 15% van de mensen met een elektrische lease 
auto daadwerkelijk de stekker erin steekt. Dus vandaar dat ik even de aanvullende vraag heb, 
optimaal is afgestemd is dat gebaseerd op het aantal verkochte elektrische auto‟s of het aantal 
mensen die de auto daadwerkelijk oplaadt en wat ongeveer 15% van de verkochte auto‟s is. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, allereerst het is niet alleen voor auto‟s maar ook voor fietsen, dus de, dus 
het is, zijn twee verschillende dingen. Er is een Stichting e-laad en die houdt zich bezig met een 
dekkend systeem voor Nederland voor elektrisch rijden. En ik verwacht dan ook dat de, dat de 
Binnenstadsbestuur contact opneemt met die Stichting om te kijken van hoeveel dekking hebben we 
hier en hoeveel is er nog nodig, want het is natuurlijk onzin om palen te laten neerzetten die we niet 
gebruiken. Dus dat is ook niet wat GroenLinks wil, dus er moet inderdaad goed afgestemd worden van 
ja hoe dekkend is dat systeem. En in dat geval, ja kun je dus inderdaad die Stichting e-laad daar ook 
voor bevragen.  
 
De VOORZITTER: Nog eentje? 
 
De heer HEEREN: Ja, wij zijn, dadelijk even overleggen, maar waarschijnlijk wel genegen om mee te 
ondertekenen.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Nou, prima dank u wel. Nou behalve de duurzaamheidslening maar die is dus 
inderdaad al ingediend door… zijn we klaar. 
 
De VOORZITTER: Meneer Van Poppel nog, ssst eventjes, een vraag aan mevrouw Koenraad? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, eventjes die, die oplaadpunten waar die moeten 
komen dan, is het dan in de parkeergarages of bij het straatparkeren? 
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Mevrouw KOENRAAD: Nou, dat is mooi dat u daar naar vraagt, dank u wel. Dat is ook de reden 
waarom we misschien onverwacht op de, op het amendement van de VVD voorkwamen, want het is 
natuurlijk heel handig als er bepaalde punten centraal zijn bij, waar je dus, waar je die palen dan 
neerzet. Sowieso vinden wij auto‟s uit het straatbeeld beter, om die weg te hebben uit het straatbeeld. 
En inderdaad als je dan oplaadpalen, je moet dat natuurlijk handig neerzetten. Je kan niet her en der, 
want en dan lijkt het inderdaad GroenLinks toch het beste de parkeergarage daarvoor aan te 
merken. Ja. 
 
De VOORZITTER: Oké. Mevrouw Koenraad, dank u wel. Dan hebben alle fracties in hun eerste 
termijn gesproken. Wij gaan het nu als volgt. Ik vraag het nu nog even zijn alle moties en 
amendementen die u wilde indienen, zijn die nu ingediend of is één uwer nog die met nog een motie 
of een amendement wil komen voordat we met de dinerpauze gaan? Dat is niet het, dat is niet het 
geval, daarmee wil niet zeggen dat u straks niet alsnog een andere motie of amendement kan 
indienen. U weet dat kan tot aan het moment van stemming, maar dat lokken we verder niet uit 
vanwege de vergaderorde. Maar ik vraag het wel even, want u heeft daar recht op. Maar dat vink ik 
even af. Wij hebben, gaan nu onze pauze houden. Ik stel u voor dat wij 19.30 uur weer beginnen, dan 
hebben we een uurtje de tijd dan kunt u onderling wat praten met elkaar. Wij zullen dan als college 
reageren op de ingediende moties en amendementen en tevens zullen de portefeuillehouders ook 
ingaan op een aantal gestelde vragen die ook gesteld zijn naast de ingediende amendementen en 
moties. Ik heb een paar vragen gehoord, maar wij gaan ook eten en praten, dus dat komt best wel 
goed. Wij zien elkaar 19.30 uur terug.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering tot 19.30 uur voor de dinerpauze. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering en heft de schorsing op. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren de vergadering wordt hervat. En wij hervatten die vergadering 
met een reactie van het college met name op de ingediende moties en amendementen en we 
beginnen bij de wethouder Financiën, wethouder Theunis. Ga uw gang. 
 
De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Staat u mij toe vooraf een hele korte opmerking even te 
maken over de Begroting? Voor u ligt de eerste Begroting van deze bestuursperiode, in belangrijke 
mate gebaseerd op ook het afgesloten bestuursakkoord. Een begroting die gebaseerd is op een sterk 
financieel fundament, voortkomend uit de maatregelen die in de vorige periode zijn genomen. Een 
fundament wat ook in ieder geval heeft geresulteerd in het vrijmaken zoals terecht ook al 
geconstateerd van een behoorlijke forse investeringsruimte. Dat betekent niet gaan jubelen, 
behoedzaamheid is ook de komende jaren zal geboden zijn maar ik denk te mogen constateren dat 
dat fundament zeker aanwezig is. Een fundament wat heeft geleid tot drie belangrijke speerpunten, 
belangrijke ambities van dit college en ook verwoord in de drie speerpunten. Ik wil toch even 
memoreren dat als wij in staat zijn om ook die drie speerpunten de binnenstad, de problematiek in 
belangrijke mate op te lossen dan nog eens een keer de leefbaarheid te verbeteren, de woningmarkt, 
de woningnood in Roosendaal op te gaan lossen en in het sociale domein de drie D‟s  tot een succes 
te brengen dan denk ik dat wij het niet slecht hebben gedaan met elkaar. Daarbij ook wordt het, 
terecht ook, ben ik ook zeer blij mee, terechte complimenten aan de ambtelijke organisatie. Eigenlijk 
kan ik wel zeggen onze ambtenaren die voortreffelijk werk geleverd en die ook komen uit een periode 
ook voor hun ontzettend moeilijk is geweest, want ook een ambtelijke organisatie is getroffen door 
heftige bezuinigingen, grote veranderingen. En dan dit werk toch op voortreffelijke wijze te kunnen 
volbrengen, hulde voor die mensen. Dan ga ik in op de moties en amendementen. Ik begin bij motie 1 
over het onderzoek naar de kunstgrasvelden. Ik was blij wat dat betreft de heer De Regt dat stond niet 
in de motie, met één belangrijke toevoeging die is voor mij heel cruciaal budget neutraliteit laat dat 
duidelijk zijn. Wat er ook uit komt we houden vast aan de kaders zoals die vastliggen in de Begroting 
dat moet het uitgangspunt zijn, dat is ook helder voor het verwachtingspatroon naar de buitenwereld. 
En ook een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek, dus dat betreft het onderzoek dat juich ik ook 
ten zeerste toe. Moet ik even een opmerking maken, want als wethouder Sport ben ik al eerder 
geïnteresseerd geweest in die enorme hoos aan kunstgrasvelden in onze omgeving. En ik heb al 
eerder daarnaar gekeken en daar hecht ik ook waarde aan binnen die budget neutraliteit ook dat wij 
het standpunt blijven houden in de gemeente Roosendaal dat investeringen voorzien worden van 
rente en aflossing, want helaas ik zal de gemeenten niet met name noemen er zijn gemeenten die 
hebben kunstgrasvelden aangelegd uit eenmalig geld en niet de vervanging in de Begroting 



 
 

Verslag raadsvergadering 5 november 2014     pagina 35 

opgenomen. Even een nuance hoe dat dan in elkaar zit, moeten wij niet doen, met die nuances de 
motie absoluut goed. Nog één kleine opmerking gaat over de raad informeren 1 april. Ik hoop dat ik 
van u raad even de marge krijg, betekent niet, ik denk het niet dat op 1 april dat onderzoek compleet 
moet zijn afgerond, besloten en al maar dat ik 1 april zie dat we voor 1 april de raad informeer over de 
voortgang maar ook de opzet van het onderzoek, want ik vind de hele buitensportvereniging die wil ik 
bij dit onderzoek betrekken en een rol geven vind ik ontzettend belangrijk. Dan motie nummer 5 
voltooiing Agenda van Roosendaal in die zin vind ik dat een goede en belangrijke motie, dat de heer 
Mol terecht even op heeft gewezen, even de vinger heeft opgestoken van jubel over de Agenda van 
Roosendaal en de taakstellingen daarin, maar er zit nog een staartje aan. Dat mogen wij niet 
vergeten, daar moeten wij extra aandachtig voor zijn. Is ook benoemd in de Begroting, die 
taakstellingen moeten nog gerealiseerd al of niet en in welke mate en terecht de let op, let op als u 
komt met voorstellen let ook op voor de transities die daar mogelijk bij betrokken zijn. En uiteraard 
zodra taakstellingen wel of niet worden ingevuld zullen wij de consequenties er ook van verwerken. 
Motie nummer 7 over de maatschappelijke effecten, daar heb ik in die zin iets meer moeite mee 
richting D66, want dat moeten even kijken van, ik snap de hele lijn en ik kan die zo overnemen. Ik heb 
vorige keer in de Commissie al gezegd daar moeten we aan gaan werken. Even op een paar punten 
zit ik wel, wij willen ook graag de Begroting voorzien, ik heb al eerder aangegeven van indicatoren die 
ook voortkomen uit onderzoeken van anderen. Dat zijn belangrijke indicatoren, er wordt in deze stad 
veel onderzoek gedaan door maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld AlleeWonen. We hebben wel 
eens gezegd dat soort indicatoren, kengetallen moeten wij ook in de Begroting van onze 
maatschappelijke partners op kunnen nemen, daar hebben wij het soms over wanneer die 
beschikbaar zijn wat minder invloed. Dus in die zin wil ik aan D66 vragen om in ieder geval op 
beslispunt 1 mij wat meer ruimte te geven. Wel en dat wil ik ook aanbieden, ook in overleg met de 
Auditcommissie, ik denk dat er op dit punt echt een belangrijke controlerende taak is voor de 
Auditcommissie. Motie… of… Dan ga ik over naar de amendementen. De duurzaamheidsleningen in 
plaats van de autovrije zondagen. Ja, die is al in vergaande mate aangenomen. Ik vind dat een prima 
voorstel waar ik uiteraard als wethouder Duurzaamheid prima mee kan leven. Wel met dat dit ook een 
plaats moet hebben in het, in de duurzaamheidsagenda. Laat dat heel duidelijk zijn van en dat gaat 
ook gebeuren. Amendement nummer 7 het subsidieplafond activiteiten sport, recreatie en cultuur, laat 
ik zo zeggen dat, dat heeft hier al een meerderheid, dus wat dat betreft zou ik zeggen ja dan heeft het 
al een meerderheid dat is aardig. Ik moet wel wijzen we zien hier natuurlijk, het is altijd lastig er is een 
budgetplafond, er is een budget. En ik denk wat de heer Van Gestel ook zei van ja wat nu hij 
constateert dat, dat is wel aardige informatie trouwens, dat zou blijken dat als instellingen subsidie 
hebben aangevraagd die eigenlijk aan de score voldoen dan zou je die afwijzen omdat je te weinig 
budget hebt, ik denk dat dat de probleemstelling is de heer Van Gestel hier wordt gezegd van probeer 
nou, zoek de middelen, reserveer de middelen in ieder geval om die instellingen die kunnen zeggen ja 
maar ik scoor toch goed en ik krijg puur omdat het geld ontbreekt, ik denk dat dat de stelling is, in die 
zin kan ik dat begrijpen. Heb ik ook niet zo‟n heel groot bezwaar mee, mits onder de voorwaarde ook 
een kaderstelling dat u wel accepteert dat instellingen of stichtingen die niet aan die score voldoen… 
Mooi, dan begrijp ik dat amendement heel goed. Amendement nummer 10 de Plusbegroting van de 
Partij van de Arbeid. Kijk ik begrijp het wel. Laat ik maar heel kort, vraag toch de Partij van de Arbeid 
te overwegen of dit amendement wel ter stemming moet worden gebracht, want ik voorzie een aantal 
zaken. Als ik even kijk dan, dan en druk ik het maar een beetje voorzichtig uit met name de dekking 
van een aantal zaken die klopt niet, is onvolledig. Als ik kijk naar bijvoorbeeld verkoop zwembad De 
Stok is een onderdeel van de al ingeboekte taakstellingen, dus dat, dat is dubbel die kan je er dan ook 
niet in opnemen dubbel. Verkoop gemeentelijk vastgoed dat is wel een ontzettend optimistisch 
scenario natuurlijk, daar waar wij ook mogelijk een paar pandjes kunnen verkopen maar tegelijkertijd 
ook bij de komst van onderwijscomplexen wij natuurlijk weer moeten afboeken, dus dat vind ik dan 
ook wat. Ik denk overigens op een paar punten dat ik zeker weet als we dit in de Begroting verwerken 
dat ik ook de toets van de Provincie niet erg positief zal zijn, want door structureel een miljoen te halen 
van Rijk, Provincie, Europa, wereld en universum, ik denk, dat de Provincie ook zegt van nou daar zal 
ik een beetje moeite mee hebben, dus. Kortom, ik vind de dekking met name op niet, niet, niet al te 
krachtig geformuleerd. Dus wat dat betreft ook al toetst de Provincie het niet goed, ook al niet goed 
uitvoerbaar, denk ik toch gewoon niet doen als raad zijnde. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap op dit punt schat ik in? U mag interrumperen, ja, dus het hoeft niet 
maar het mag. 
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De heer YAP: Voorzitter, ik begrijp dat die dekking misschien wat vraagtekens opwerpt bij de 
wethouder. Goed, dekking misschien moet ik daar direct nog even goed naar kijken hoe we die wel 
rond kunnen krijgen, maar ik neem er van aan… Ik ga ervan uit dat de wethouder die dekking wellicht 
niet krachtig vindt maar die ideeën zoals die op zijn genomen in de Begroting wel.  
 
De heer THEUNIS: Ik vind de ideeën prima. Ik reageer nu even als wethouder Financiën en ik denk 
dat de inhoudelijkheid de collega‟s daar zeker op terug komen. Overigens vind ik die ideeën vinden wij 
ook heel duidelijk terug in de moties en amendementen. Dus die komen sowieso aan de orde. Dan het 
amendement 11 over kansen voor starters op de lokale woningmarkt. Ik zou willen voorstellen in ieder 
geval dit amendement in deze vorm niet aan te nemen, maar misschien om te turnen in een opdracht 
om dit mee te nemen, uitdrukkelijk mee te nemen in de woonagenda die eraan komt. Staat niet 
gerefereerd het punt. We weten inmiddels als ik kijk naar de startersleningen de grote problematiek. U 
weet, of u weet niet dat 50% van de startersleningen wordt geformuleerd door het Rijk, 25% door de 
Provincie en 25% de gemeente. We hebben bericht het Rijk in ieder geval het budget loopt leeg, die 
zijn van plan ermee te stoppen. Hetzelfde signaal inmiddels van de Provincie dat ook het eind van het 
jaar daar de pot leeg is, dus dat is een problematiek dat betekent niet dat we stil moeten gaan zitten 
maar dat is wel laat ik dat zo als een opdracht zien aan het college. Neem die problematiek maar ook 
een oplossing hiervan voor de problematiek starters op de woningmarkt mee in de woonagenda die 
ter besluitvorming komt in uw raad in het voorjaar. Dan even het amendement nummer 15  hogere 
kwaliteit verbindend beheren, dat is natuurlijk de beruchte 24 miljoen van de Nieuwe Democraten 
waarvan ik in ieder geval constateer dat 16 miljoen daarvan, ja dat is geen enkel idee daar moet het 
college dan maar met een voorstel komen. Ja, zo kan ik het ook natuurlijk. Als je kijkt het eerste jaar 
de 8 miljoen dan kloppen er ook een aantal zaken gewoon niet aan. Een miljoen gebruiken uit de 
voorziening rioolexploitatie heb ik al meerdere malen aangegeven, kan niet, mag niet. Dat kan je daar 
niet voor inzetten, laat dat nog maar een keertje gezegd worden. Afromen bestemmingsreserves 
Stadskantoor dat is aan de raad om te besluiten, voorzitter. Ik heb nog wel een paar punten dat ik 
denk van in een ander amendement, de Nieuwe Democraten staan erg voor dat sociale domein daar 
mag u vooral niet aankomen dat moet echt beschermd worden, terwijl er hier eventjes voor andere 
doeleinden een miljoen wordt uitgetrokken. Heeft de schijn van enige inconsequentheid in dat 
amendement. Geldt ook voor de investeringsimpuls voor de binnenstad, eerder betoogt de Nieuwe 
Democraten echt nadrukkelijk ook fracties op hun verantwoording aangesproken om vooral de 
binnenstad ook ongemoeid te laten alle middelen daarvoor te benutten. En dan wordt er hier weer 
even een miljoen uitgetrokken voor hele andere doeleinden. Lijkt mij ook wat inconsequent. 
Vervolgens en dat is nou een keer echt iets concreets van financiering uit ophoging van de OZB, dat 
is nou eindelijk eens een keertje iets wat uitvoerbaar is. Na al die jaren van andere voorstellen. Dus in 
zijn algemeenheid ja 24 miljoen het is niet consequent het is ook niet, het heeft geen dekking, kortom 
niet de oplossing voor het probleem. Amendement 16 voorziening sociaal domein… 
 
De VOORZITTER: Even op het vorige amendement nog een interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Als we het hebben over inconsequentie, ik begrijp 
toch goed van de wethouder dat die afroming van de bestemmingsreserve dat dat wel kan en ik 
herinner de wethouder ook even aan zijn uitspraak bij de behandeling in de Commissie, waarin hij zelf 
heeft gezegd dat die 9 miljoen die nu gereserveerd staat of gereserveerd moet gaan worden dat dat 
inderdaad gewoon te veel is. Dat heeft u zelf gezegd in de Commissie, u heeft dat toen nog 
uiteindelijk afgrond met de opmerking van spreek ik soms één of andere buitenlandse taal, dat heeft u 
wel gezegd, dus graag daar nog even een reactie op. Als het gaat over de bestemmingsreserve 
sociaal domein, u heeft gelijk dat wij als Nieuwe Democraten pal staan voor dat sociale domein, we 
hebben in onze termijnen ook duidelijk gemaakt dat als dan die stoeptegel recht ligt en dan noem ik 
alleen maar het voorbeeld van de heer Piet Das uit Breda ja dan valt zo iemand niet, leidt niet tot heel 
veel zorgvraag enzovoorts, enzovoorts dus in die zin is dat preventief. Daar graag reactie op. Dan uw 
opmerkingen over de investeringsimpuls economie en meer specifiek de binnenstad, als we het 
hebben over de kwaliteit verbindend beheren dan moeten we, denk ik, met elkaar inmiddels wel 
vaststellen dat een, een goede bestrating in de binnenstad, een veilige bestrating en alles wat erbij 
hoort, ja een nette groene inrichting dat dat juist ook de bedoeling is van die aantrekkelijke 
binnenstad, dus daarmee wordt precies voldaan aan datgene wat het doel is van deze 
bestemmingsreserve. Dan uw opmerking over de voorziening rioolexploitatie, het is inderdaad dat is 
een gesloten financiering is, maar dat betekent wel dat je de gelden mag gebruiken om daadwerkelijk 
te zorgen voor extra veegbeurten in relatie tot de verstopping van kolken enzovoorts, dus ook dat past 
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volledig in de bestemming van de voorziening. En dan wil ik toch vragen aan de wethouder om nog 
eens even dan of te illustreren dat de inconsequentie er inderdaad in zit of anders gewoon te 
erkennen dat de dekking die wordt voorgesteld daadwerkelijk solide is. 
 
De VOORZITTER: De wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Allereerst, voorzitter, ik denk dat de heer Schijvenaars nu zelf bevestigt dat die 
inconsequentheid er volop in zit. Als je kijkt naar de bestrating van de binnenstad en ook het 
onderhoudsniveau van de binnenstad dat heeft nou het hoogste niveau. Een hoger niveau, dat 
hebben we vastgesteld in de raad dat moet ook op een hoger niveau liggen omdat het de binnenstad 
is, dus waarom zou je dan voor de binnenstad extra middelen uit het Binnenstadsfonds moeten 
hebben dat is niet consequent. Overigens moet ik even denken, ik zou niet weten wat ik heb teveel, 
het gaat over de bestemmingsreserve Stadskantoor. Ja, waarschijnlijk heb ik dan Italiaans gepraat dat 
u het niet kon begrijpen, maar ik heb dat op die toon helemaal niet gezegd. Het enige wat ik toen 
gezegd heb let op die inzetten van, u heeft toen gezegd als u het Stadskantoor gaat renoveren valt die 
Bestemmingsreserve vrij. Ik heb gezegd de raad heeft dat op hold gezet, dus als je het op hold zet 
dan moet je ook consequent zijn, want dit is ook weer inconsequent dan moet je de middelen die je 
hebt gereserveerd even in stand houden. Dan ben je consequent. Overigens de rioolvoorziening dat is 
wel grappig dat heb ik, denk ik, een paar jaar geleden ook al gezegd bij de bezuinigingen, ja graag 
dan even altijd van te voren een informatie vragen. Het is wettelijk toegestaan dat je vanuit de 
rioolvoorziening, de rioolmiddelen dat je gaat vegen. Daar is jurisprudentie over die moet u nakijken u 
mag vegen in de goten ter bescherming van de kolken, daar is het gelimiteerd daar mag je vegen. 
Daar hebben wij al maximaal opgerekt om juist het vegen van de kolken en meerdere veegbeurten ter 
bescherming van die kolken dat hebben we al ingezet. En u moet nou echt niet denken, dat moet u 
maar nazoeken dat u het vegen van de straten en stoepen dat u dat uit de rioolheffing gaat betalen. Is 
gewoon niet waar, dus wat dat betreft ook en dat heb ik ook altijd al aangegeven dat dat het geval is. 
Nogmaals ik praat, constateer we hebben het alleen maar over een stuk dekking van die eerste 8 
miljoen waarbij ik moet constateren voor ‟16-‟17 dat u zegt tegen het college van, nou ik heb gezegd 
daar komt twee keer 8 miljoen college zoek eens even waar de rest van die 8 miljoen vandaan gaat 
komen. Dat vind ik nou niet echt een betrouwbaar of consequent dekkingsvoorstel.  
 
De VOORZITTER: Nog eentje, want we hebben een ook een tweede termijn.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik zal straks in mijn termijn in ieder geval daar inhoudelijk op 
gaan reageren. Ik wil de wethouder in ieder geval wel beloven dat ik hem zal helpen met zijn 
geheugen door ook een transcriptie te maken van datgene wat hij heeft gezegd in de Commissie 
Begroting zoals ik ook wethouder Schenk heb geholpen met de transcriptie over haar uitspraken en 
dan kunnen we het er daarna nog over gaan hebben met elkaar.  
 
De heer THEUNIS: Voorzitter, dat zie ik graag, dat is al meer beloofd ik heb er nooit iets van gezien. Ik 
ben nog één ding even vergeten, dat vind ik ook interessant, dat over die zorgkosten heb ik hem 
uitgedaagd in de Commissie want dat is buitengewoon interessant. Overigens hij komt met 
voorbeelden in andere gemeenten dan Roosendaal, ja dat heeft hier geen financieel belang. Waar het 
om gaat is dat de heer Schijvenaars zegt die verbintenis maar die moet je in financiële termen 
uitdrukken dat als, als er situaties zijn in Roosendaal waar wij, maar ik neem aan dat de heer 
Schijvenaars informatie gevraagd heeft aan de ambtelijke organisatie, de afgelopen jaren hoeveel 
schadegevallen en hoeveel geld dat wij zijn kwijt geweest aan extra zorgkosten, want dan kun je heel 
simpel in relatie brengen van we zijn zoveel geld kwijt geweest ik neem aan dat de heer Schijvenaars 
dat zegt. Zet dat hier dan in, want dan heb je een concrete, een concreet voorstel. Maar anders is het, 
is het gewoon maar gebakken lucht want dan ga je zeggen van we gaan er geld in stoppen en dan 
verminderen de zorgkosten. Als je daar nu al geen casus voor hebt dan begrijp ik het eigenlijk voor de 
rest ook niet goed, dat maar dat komt in mijn lijstje over de Begrotingscommissie volgens mij ook al 
terug. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, we kunnen natuurlijk weer opnieuw over alles gaan 
bakkeleien gisterenavond heeft Nieuwsuur heeft een prima uitzending gemaakt over de effecten van 
slecht onderhoud. En daarbij werd het voorbeeld genoemd van Stichtse Vecht waarbij daadwerkelijk 
een dodelijk ongeval te betreuren is geweest, waarin de rechter heeft gezegd van u bent daarvoor 
verantwoordelijk u moet daarvoor gaan betalen. We willen natuurlijk nooit hebben dat dat in 
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Roosendaal überhaupt gaat spelen. En regeren is en blijft vooruit zien.  En iedereen weet uit eigen 
ervaring, iedereen heeft ook zelf aangegeven, ook in de recente publicaties dat het niveau van die 
bestrating omhoog moet. En wat wij nu doen als Nieuwe Democraten om op een constructieve manier 
te zorgen dat wethouder Schenk wel kan doen wat ze inderdaad heel graag wil doen, zorgen 
inderdaad dat die ruimte inderdaad optimaal is en u maakt er weer een spelletje van alsof er geen 
onderbouwde dekking is. En daarmee zegt u eigenlijk precies datgene wat u deed tijdens de 
verkiezingscampagne bij het grote kleine kernen debat. Ja u lacht erom, ja u zegt nog wel van ja het is 
mijn verantwoordelijkheid dat het zo slecht is maar vervolgens zet u geen stappen meer. En dat is 
slecht voor Roosendaal, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Oké, wij gaan terug naar… 
 
De heer THEUNIS: Ja, tot slot, daarop antwoordend voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Interrupties, geen zelfstandige termijnen. 
 
De heer THEUNIS: Tot slot, dan even beantwoorden. We moeten goed onderscheid maken. Ik maak 
ernstig bezwaar tegen het feit dat hier voorbeelden van drama betreffend een andere gemeente ten 
tonele worden gevoerd, zit een zekere zwakheid, want blijkbaar zijn die voorbeelden in Roosendaal 
niet te vinden. Terecht we hebben altijd gezegd bij het beheer openbare ruimte en wegen, het 
veiligheidsaspect mag nooit in het geding zijn, dat is de eerste en bekende, belangrijkste dimensie in 
het beheer van de openbare ruimte en wegen. Tot slot moet ik ook wijzen op het feit en we zien dat de 
publicaties ook, dat de Provincie elk jaar bij de toetsing van de Begroting steeds scherper toetst op het 
duurzaam onderhoud van kapitaalgoederen waar onder wegen. En het is bekend en als u kijkt naar de 
tv-uitzending ik heb het niet gezien, ik had de tijd niet. Maar als u kijkt daar en u gaat verder de 
publicaties dan gaat het over gemeenten, daar gaat het over, die bezuinigingen hebben 
aangekondigd. Dat zit bij ons, niet, niet in. Sterker de vorige periode hebben wij structureel het budget 
opgehoogd met 2 miljoen euro per jaar. We hebben het omhoog gegooid. En ik steek mijn hand nog in 
het vuur dat is belangrijk. Kan het ook de toets van de veiligheid doorstaan dat is voor onze burgers 
belangrijk, kan het de toets van de Provincie voor duurzaamheid en geen kapitaalvernietiging 
doorstaan dan heb je al een belangrijk fundament. Dat daarboven dat wij vinden dat kwaliteitsniveaus 
moeten worden opgehoogd om andere redenen dat staat buiten kijf, maar wel even de goede 
ordening in de problematiek. Dan vervolgens, voorzitter, het amendement numero 16 de voorziening 
van het sociaal domein. Ja, een paar dingen, dat is eigenlijk ook als ik even kijk van, maar dat zal wel 
een begripsverwarring zijn, een voorziening kan niet, een voorziening dient hier helemaal niet voor dat 
is volgens het BBV ook niet toegestaan dat hier een voorziening wordt gecreëerd. Maar ik neem aan 
dat hier iets anders bedoeld wordt, dat er ook een Bestemmingsreserve. Overigens moet je dan kijken 
wat is dan precies de bestemming? Is het een enkel innovatiefonds wat hier wordt gedaan. 
Vervolgens wordt gezegd van alle meevallers en tegenvallers als je kijkt naar de Begroting wordt 
verwezen naar de Programmabegroting binnen het volledige sociale domein dat is niet geïdentificeerd 
in de Programma‟s, want we hebben een programma indeling dus daar kan je ook niks mee, want wat 
behoort wel of niet tegen meevallers in het sociaal domein. Ik heb het al eerder gezegd, stel dat wij 
met een woonagenda voortvarend aan de slag gaan, dat wij sociale huurwoningen, wonen met zorg 
dat wij dat gaan stimuleren. En dat daarvoor een stukje afboeking of de verkoopprijs van de gronden 
omlaag moeten gaan. Dat is dan een tegenvaller, behoort dat dan ook niet tot het sociale domein. Dus 
wat dat betreft is dat uitermate onduidelijk en ook niet te hanteren. Maar, voorzitter, het belangrijkste in 
deze is, dat wijs ik aan, het volgens mij unaniem aangenomen amendement van de SP bij de 
Bestuursrapportage 1, waarbij de SP heel duidelijk heeft gezegd tussentijds, in ieder geval van de 
meevallers blijft u af. Heel simpel, wij gaan dat tegemoet zien bij de Jaarrekening dan vindt een 
ultieme besluitvorming plaats door de raad. En geef dan maar aan door de raad hoe daarmee om te 
gaan. In feite zou je kunnen zeggen is dit amendement daarmee strijdig en is het amendement van de 
SP is voldoende voor de raad om hier duidelijke controle op te kunnen blijven uitoefenen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Interessant dat de wethouder nu zegt dat het 
onduidelijk is wat allemaal behoort bij dat sociale domein, terwijl bij de behandeling van het 
raadsvoorstel sociale domein zegt het college en ik neem aan dat wethouder Theunis daar ook mee 
akkoord is gegaan dat dit sociale domein een totale omvang heeft van 82 miljoen. Dan vind ik 
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interessant om te weten hoe het college kan zeggen van nou het sociale domein heeft een omvang 
van 82 miljoen, terwijl de wethouder nu zegt ik weet niet wat er allemaal bij hoort bij dat sociale 
domein. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja, natuurlijk ik zeg nog niks tegen de omvang, daar gaat het toch nu om van dat 
sociale domein. Het enige pleit ik wat het is, voortschrijdend inzicht, wij streven nou juist naar een 
Begroting met maatschappelijke effecten met verbindingen. Dat is de kracht van de Begroting dat we 
zeggen dat wat je op het ene terrein doet dat heeft effecten dat kan versterken op het andere terrein. 
En ik meen het serieus dat hebben we hier meer gerapporteerd met die woonagenda daar zat altijd 
een verschil tussen wonen en en de sociale component die gaat over elkaar heen lopen. En dan 
moeten we in de raad het debat met de woonagenda voeren van wat nu als we constateren dat er 
enorme woningnood is in de sociale huursector in zorgwoningen. En we kunnen dat met elkaar 
oplossen alleen het wordt even gemankeerd, ik werk daar wel aan, door hogere grondprijzen dat we 
daar eventueel de prijs omlaag moeten gooien. Dan moet je en niets meer dan dat minder dan moet je 
daar met elkaar op een goede manier over discussiëren wat nu te doen. En niet als je dat nog niet 
weet bij voorbaat al dit soort amendementen aan gaan nemen. De raad gaat erover die blijft erover 
gaan en die moet zich hiermee niet nodeloos binden, daar waar nogmaals de SP met dat 
amendement dat al heel duidelijk en keurig netjes heeft geregeld.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank voor het antwoord op een niet gestelde vraag. De 
vraag was hoe kan het college wel zeggen dat de omvang van het sociale domein 82 miljoen is, maar 
kan het college vervolgens niet zeggen wat dan dat sociale domein omvat. 
 
De heer THEUNIS: Nou volgens mij, ik snap uw vraag niet en daar kan ik ook geen antwoord. Ik ben 
duidelijk geweest in wat ik heb gezegd hoor dat, dat…  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, lastig, moeilijk…. 
 
De heer THEUNIS: Dan ga ik over naar amendement 17 lagere lasten afvalstoffen. Wil ik overigens 
dat had de heer Mol nog gevraagd over, daar moet ik nog betrekken de vragen over de afvalstoffen 
die zal ik hierin meenemen. Hij had gevraagd laat ik dat bij voorbaat even zeggen als het gaat over de 
afvalstoffenheffing de voorziening die er zit die is van de burger, die is van de burger die is voor de 
burger. Daar kunnen wij nooit afromen, daar kunnen wij nooit anders inzetten dat kan nooit 
terugvloeien naar algemene middelen, dat kan nooit. Overigens er wordt ook gezegd, een verkeerde 
suggestie dat die structureel jarenlang is opgebouwd uit de hogere afvalstoffenheffing. Nee, u moet 
altijd goed in het verleden kijken. Inkomsten zijn ook die terugvloeien deels ook zijn inkomsten uit 
monostromen daar zit wat meer incidentele effecten die kunnen leiden tot, tot die voorziening. 
Waarom hebben we die voorziening en dat is meer aan de orde geweest, toch in stand gehouden. En 
daar kun je over twisten en daar kun je dan over zeggen ik vind het prima als u zegt voorzitter als raad 
we gaan die volledig 3 miljoen in februari aan die burger teruggeven. Dat vindt die burger hartstikke 
leuk. Die boete, daar wordt ook gesuggereerd dat ik dat nooit gezegd heb of wat dan ook nooit 
bekend is geweest. Altijd gezegd die boete, daar praten wij al heel lang over, dat die Roosendaal 
boven het hoofd kan hangen. Voorzichtigheid is geboden. Het kan toch niet waar zijn dat een, dat een, 
een fractie of een raad mooie sier maakt geld terug te gaan geven. En dat we misschien zes maanden 
later bij de burger moeten komen van o ja de boete mag ik het even het geld terug hebben. En 
waarom zouden we dat dan doen. De voorziening hebben we heel duidelijk in de raad afgesproken 
dient ook meerdere doelen, want met die voorziening moeten wij het serviceniveau voor de burger 
gaan verhogen, duidelijke wens van u raad. Aanpassingen aan de milieustraat moeten ergens aan 
betaald worden, milieuparkjes die eerste actie gaat plaatsvinden in de, in de Westrand om de 
containers ordentelijk neer te zetten, de ondergrondse containers wens van meneer Mol dat zijn we 
aan het onderzoeken, allemaal zaken die we zouden kunnen realiseren dankzij deze voorziening. 
Hoog serviceniveau voor onze burgers zonder dat wij één euro bij hoeven te vragen. En dat gaan we 
dan allemaal in februari met Carnaval tegen die burger zeggen hier heeft u dat geld eenmalig terug, 
maar we komen later nog wel een keertje de rekening presenteren. Dat kan toch eigenlijk niet de 
bedoeling zijn en dat mag ook niet de bedoeling zijn, mijns inziens. 
 
De VOORZITTER: Een korte aanvullende vraag. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: We hebben nog een tweede termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Uiteraard. In tweede termijn kom ik er uitgebreid op terug. Hoe lang 
hebben wij al die voorziening van ruim 3 miljoen, dat is vraag één. En vraag twee is dat waarom vertelt 
u ook niet binnen deze raad dat er straks naar verwachting een veel beter contract gaat komen met de 
opvolger van Attero, zodat er daarmee al gelijk heel veel ruimte ontstaat om de tarieven aan te 
passen. Met andere woorden de boete die mogelijk gaat komen, waarvan we mogelijk een idee 
hebben van de omvang is dus juist ook dan te betalen door de tarieven wellicht dan nog een jaartje op 
het niveau te houden zoals het nu is. Maar dat neemt niet weg dat dan nog steeds het geld wat van de 
burger is ook weer naar de burger gesluisd kan worden. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Punt één hoelang die al bestaat vind ik helemaal niet van belang, hij bestaat nu. 
En het gaat over wat we er nu mee doen, dat is relevant. Overigens natuurlijk 1 januari 2017 dat 
nieuwe verbrandingscontract biedt ruimte wat kan toekomen naar de burger. Als meneer Schijvenaars 
goed voorbereid is weet hij ook dat we 1 januari 2015 worden geconfronteerd met een boete van de 
Rijksoverheid, een boete van 15 euro op elke ton restafval. Heb ik nog niet genoemd maar dat moeten 
wij ook allemaal opvangen. Allemaal zaken die wij in staat zijn met een voorziening en met een goed 
gericht beleid, meerjarig beleid om dat allemaal op te vangen voor die burger. En dat gaan we dan 
allemaal te grabbel gooien door hem in februari leuk een eenmalig cadeautje te geven, de rest te 
verzwijgen en waar die mee geconfronteerd wordt daar gaan we de rekening. Natuurlijk is er 1 januari 
2017 komt er ruimte. Laten we eerst even afwachten met elkaar wat er van die ruimte is overgebleven 
met andere maatregelen van de Rijksoverheid onder andere die 15 euro. En ik vind wat dat betreft is 
het beter, denk ik, dat wij nu overigens er wordt ook gesuggereerd in wat de heer Schijvenaars, het is 
al hoog en die burger kan de hoge lasten niet verlagen. Met Diftar is die in staat, dus we hebben we al 
de mogelijkheden dat hij het kan verlagen. Laten we dat patroon nou keurig netjes volgen met elkaar 
en niet onderbreken door van die eenmalige hipjes waarvan je later, misschien dan nog wel een keer 
de consequenties. En bovendien het geld en dat wil ik herhalen, voor het maatwerk waar u raad 
waarde aan hecht om dat allemaal niet meer te betalen en dus allemaal niet meer te gaan realiseren. 
Dat allemaal voor in februari even mooi weer spelen met een eenmalig bedragje van 70, 75 euro per 
huishouden. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje, want ik denk dat we gaan herhalen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, dat is duidelijk. Zegt de wethouder nu met zoveel woorden dat er voor 
2015 zoveel plannen gerealiseerd gaan worden dat eind 2015 die drie miljoen euro daadwerkelijk 
besteed is? 
 
De heer THEUNIS: Ja. Nee, natuurlijk niet, dat heb ik toch ook niet gezegd. Een groot deel van dat 
bedrag is gereserveerd voor die boete. Ik heb toch niet gezegd dat de volledige drie miljoen opgaat 
aan plannen. Ik heb gezegd een groot deel van dat bedrag is een reservering voor die boete. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus nu is het gereserveerd voor de boete en vorig jaar was het 
gereserveerd voor de verrekening van de meevallers en tegenvallers van Diftar. Het zijn wel hele 
makkelijke gelegenheidsargumenten. 
 
De heer THEUNIS: Ja, natuurlijk is dat zo. We hebben toch gezegd bij het raadsvoorstel, het 
raadsvoorstel invoering Diftar dat juist die voorziening, want je wist bij Diftar niet precies wat de 
effecten zouden zijn. En de invoeringskosten, eenmalige invoeringskosten heeft u zelf besloten om die 
uit de voorziening te halen en niet de burger mee te belasten. Mochten er eenmalige en ik noem er 
maar eentje want we hebben toen besloten laten we eigenlijk die ophoging van die 
eenpersoonshuishoudens in 2014 nog even niet doen, maar dan pas een jaar later te doen en dat 
nadelige effect kunnen we ook dekken uit de voorziening om allemaal op een rustige consequente 
wijze dit proces met die burger door te maken.  
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De VOORZITTER: Oké. Wij gaan naar wethouder Verbraak voor zijn onderdelen en ja ook nog even 
de nummers van de moties en amendementen, wethouder Verbraak. 
 
Wethouder VERBRAAK: Voorzitter door meerdere sprekers is gevraagd naar de stand van zaken van 
het economisch actieplan. Daar ben ik op dit moment samen met een groot aantal mensen volop mee 
bezig. Samen met ondernemers, onderwijs, ik weet dat u 1 december een informatiemarkt hebt dan 
zullen we in ieder geval al een inkijkje geven in het traject wat nu loopt. Ik zal u in december ook 
informeren middels een raadsmededeling over het proces hoe dat is ingestoken wat een sterk 
participatief karakter heeft. En in het voorjaar 2015 zal dat economisch actieplan verschijnen met de 
ingrediënten zoals gepresenteerd in het bestuursakkoord en dan wordt met name ingezoomd op 
economie en werk, want dat is ook een punt waar velen van u aan gerefereerd hebben en daar kom in 
zo meteen ook nog op terug. Voorzitter, dan de moties zoals ze ingediend zijn door de diverse 
partijen. Motie 4, investeren aan de grens van de VLP. Voorzitter, de VLP heeft voortschrijdend 
inzicht, want het toeval of misschien geen toeval wil dat wij gisteren een uitermate constructief en 
animerend gesprek hebben gehad met het college van Essen. En dit punt prominent op de agenda 
stond meneer Van Gestel. We hebben het gehad inderdaad over die grensovergang dat daar best wel 
iets aan mag gebeuren, daar hebt u absoluut een punt. En we hebben eigenlijk hetgeen wat u in deze 
motie vraagt hebben we gisteren met elkaar afgesproken met een paar nuanceringen. We moeten met 
de Provincie in gesprek, want er zitten heel veel verschillende eigendommen rondom het grensgebied, 
maar ik vind het ook prima dat u zegt van ja we gaan ook Nispen, de Heerlijckheid Nispen gaan we er 
uiteraard bij betrekken, maar ook Essen zoals u het eigenlijk in uw motie verwoord. Het enige wat ik 
wel mis in u motie is als er euro‟s aan hangen, die kom ik niet tegen, dus waar we die vandaan 
moeten halen maar u kunt ervan op aan dat ik nu zeg dat de motie op dit moment al overbodig is, 
want dat we zeker de strekking van de motie samen met onze vrienden van net over de grens gaan 
uitwerken. Voorzitter, dan motie 6 ingediend door D66 en anderen, motie gepaste aandacht voor de 
herstructurering bedrijventerreinen. U hebt gelijk dat u zegt ja in het bestuursakkoord is daar een 
passage over opgenomen. Ik verwacht dat de deelnemers van het economisch actieplan ook zeker op 
deze punten zullen wijzen, die u ook in uw motie noemt. Ik ben samen met collega Schenk bezig om 
te kijken hoe kunnen we het beheren ook van bedrijventerreinen samen met de Provincie in wellicht 
nieuwe onderdelen aanpakken. En wij zullen ook zeker kijken hoe we met gelden die op dit moment 
worden beschikbaar gesteld voor meer openbaar onderhoud, voor onderhoud aan het openbaar 
gebied, daar horen uiteraard ook de bedrijventerreinen bij. Wij hebben onlangs nog met BZW een 
bezoek aan de diverse bedrijventerreinen, ja Borchwerf II is ons paradepaardje één van de mooiste 
bedrijventerreinen van Nederland. Maar Borchwerf I en Majoppeveld daar zijn inderdaad wel een 
aantal zaken die nog zeker onder de loep worden genomen. Maar ik kom daar zeker nog op terug als 
het economisch actieplan verschijnt, want ja de dekking die u aangeeft economie meer specifiek de 
binnenstad zo staat het ook precies in het bestuursakkoord. En dan kun je er inderdaad over twisten is 
die tien miljoen is voor economie meer specifiek de binnenstad. We weten op dit moment nog niet 
welke kosten we voor de binnenstad moeten gaan maken. Maar dat uiteraard economische spin-off 
daar ook zeker tegen het licht kan gehouden worden. Maar dat weten we op dit moment nog niet, dus 
vandaar dat ik voorzichtig wil zijn om al aan die pot te gaan zitten. Voorzitter, dan motie 9 ingediend 
door de Partij van de Arbeid en de Nieuwe Democraten… 
 
De VOORZITTER: Even, wethouder, even de heer Schijvenaars heeft op het vorige, het vorige  
punt. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Gisterenavond in die uitzending van Nieuwsuur kwam ook 
Maxime Verhagen aan het woord als voorzitter van Bouwend Nederland. En hij zegt letterlijk 
duurkoop, of goedkoop is duurkoop. En daarmee maakt hij heel duidelijk dat naar mate de omgeving 
beter onderhouden is, aantrekkelijker is, verzorgder is, dat het daarmee ook voor bedrijven interessant 
wordt om zich daar te gaan vestigen. Hoe kijkt u aan tegen die uitspraak? En ik ga ervan uit dat u het 
met hem eens bent. Wat vindt u dan welke consequenties u daaruit moet trekken. Vindt u dat u dan 
ook als wethouder Economie ook echt samen met uw collega mevrouw Schenk u hard moet maken 
voor een extra impuls in dat openbaar gebied. 
  
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik ben het niet altijd met Maxime Verhagen eens, want dit punt zeker 
wel. Je moet kijken daar waar het gevaarlijk is en waar de bedrijven in de problemen kunnen komen 
door slecht onderhoud van wegen. Zullen wij zeker samen moeten kijken hoe kun je dat oplossen. 
Maar meneer Schijvenaars u weet net zo goed als iedereen in deze zaal je kunt de euro‟s maar één 
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keer uitgeven en we zitten in een ontzettende spannende periode 2015. Zojuist ook al door collega 
Theunis genoemd er zijn heel veel zaken die op de rol staan richting 2015. Ik ben ervan overtuigd als 
wij hier over een jaar weer met elkaar zitten, dat we meer inzicht hebben in de uitgaven die op ons 
afkomen. Gaat dat meevallen of gaat dat tegenvallen? En dan zullen we ook met elkaar moeten 
wegen waar geven we de gelden aan uit. Wat hebben we nodig voor die binnenstad om die het 
karakter te geven zoals Riek Bakker die in haar plannen voorspiegelt. Dus het is op dit moment 
inderdaad goed kijken van waar is de veiligheid in het geding. Steek daarop in met de middelen die 
we hebben en maak plannen voor de zeer nabije toekomst, niet voor de lange toekomst maar voor de 
zeer nabije toekomst. En meneer Raggers heeft absoluut een punt als hij zegt ja we hebben de 
Provinciale gelden net mis gelopen één plekje kwamen we tekort, maar we werken zeker aan de 
volgende tranche om te kijken of we met cofinanciering een heel eind kunnen komen. Voorzitter, dan 
was ik toe aan motie nummer 9 werk maken van werk ingediend door de Partij van de Arbeid en de 
Nieuwe Democraten. Voorzitter, ik wil op één ding duiden wij zijn op dit moment bezig met de vorming 
van het Regionaal Werkplein. Een samenwerking met zes gemeentes en wat onze bedoeling is is om 
ook met die zes gemeentes heel sterk op werk in te steken. En alle instrumenten die er zijn ik kom 
daar zo meteen ook nog even op terug, om die ook vooral te gebruiken om mensen die nu aan de 
kant staan zoveel mogelijk te begeleiden richting werk of richting meedoen. Daar komen we in 
december in de vergadering zeker nog op terug. Wij zijn op dit moment bezig met een integraal 
aanvalsplan. Ik verwacht ook dat dat voor 1 februari gepresenteerd kan worden, daar komen we ook 
op terug op 1 december op de informatieve raadsbijeenkomst wordt, wordt voorbereid ik wijs er wel op 
dat we wel willen werken binnen de budgetten die we hebben waar we sterk in willen steken op de 
samenwerking met de regio, maar uiteraard kunnen we op diverse punten onze couleur locale daar 
aan geven. Voorzitter, dus op dit moment zeg ik nou de strekking van de motie prima, maar eigenlijk 
alles wat in de motie staat meneer Yap daar zijn we volop mee aan het werk.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, constateer ik dan dat hij eigenlijk deze motie ziet als steuntje in de rug voor 
zijn actie. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik ervaar dit college als een club die nauwelijks steuntjes in de rug 
hebben, die heel krachtig zijn vanuit, vanuit zichzelf u mag dat zo noemen. Maar of deze motie er nou 
had gelegen of niet ik zorg ervoor dat u straks in 2015 een krachtig aanvalsplan te zien krijgt. En ik ga 
dat dan ook graag met u over, over in gesprek uiteraard. Maar, kort, maar kortom de strekking van de 
motie niks mis mee en fijn dat u mij daar nog eens een keer aan herinnert maar ik was het echt niet 
vergeten. Voorzitter, motie 10 startersbeurs voor Roosendaalse jongeren en ik wil daar eigenlijk ook 
maar meteen aan koppelen de meesterbeurs voor Roosendaalse oudere werkzoekenden. Er gebeurt 
op dit moment enorm veel op het gebied van re-integratie er worden allerlei instrumenten ontwikkeld 
en dingen die goed zijn die moet je oppakken en dingen die minder goed zijn die moet je even, even 
laten liggen want je kunt niet alles doen. Zoals u weet hebben wij Baanbrekend in Roosendaal die met 
name mensen met een, met een korte afstand naar de arbeidsmarkt begeleidt. Dat loopt heel erg 
goed en daar heb je ook zo‟n instrument waar we naar kijken van zouden we dat ook regionaal straks 
met onze zes gemeentes, zou Baanbrekend daar een rol in kunnen gaan spelen. Nou, dat gaat op dit 
moment onderzocht worden. De startersbeurs die gaat uit van afgestudeerden met minimaal een mbo-
niveau nou daar passen wij maatwerktrajecten op toe om kandidaten job ready te maken. We leiden 
ze ook door naar Baanbrekend dat ze verder begeleid worden. We hebben niet meer de maandbonus, 
want die is inderdaad nu vol, meneer Yap zoals u terecht meldde, maar we hebben nog wel de lokale 
loonkostensubsidie. Kortom wat wij doen is eigenlijk al meer dat wat er in uw motie staat en vandaar 
uit wil ik hem ook ontraden. We maken overigens ook gebruik van ESF-subsidies en regionale 
subsidies. Voorzitter, daaraan gekoppeld de zoals gezegd de meesterbeurs. Wij hebben al info 
ingewonnen in Breda en Tilburg en daar gaat het ook weer met name om mensen met een korte 
afstand naar de arbeidsmarkt. En daar hebben wij juist in Roosendaal een succesvol overigens 
Baanbrekend voor ingehuurd. En ook om die reden zou ik willen zeggen om dit traject nu niet in te 
gaan maar ook met name af te wachten wat komt er van de zes gemeentes en wat komt er van het 
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, want we werken ook nog steeds in West-Brabant samen met 
de achttien gemeentes. En we moeten ervoor waken, ik dacht dat ik dat mevrouw Oudhof vanavond 
ook duidelijk hoorde zeggen, om niet overal allerlei dingen te pakken maar dat we een duidelijke koers 
varen, dat het ook voor werkzoekenden overzichtelijk blijft van wat we wel en wat we niet doen. Vorige 
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week hebben we een Vacaturecafé gehad om maar eens iets te noemen, nou ook dat gaan we weer 
evalueren. Is dat iets waar we in de toekomst mee door kunnen? Voorzitter, tot slot motie 13… 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Yap op de twee moties jongeren/ouderen, ja? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, wij hebben deze twee moties ingediend met name omdat het een succes 
is gebleken in andere gemeenten. In Roosendaal moeten we constateren dat toch nog steeds de 
cijfers in het kader van bijstand, werkzoekenden oploopt. Dus dat betekent eigenlijk dat het beleid niet 
zou werken, ik denk dat meer fracties daar ook opmerkingen over hebben gemaakt. Dus waarom, 
want dat we zeggen niet dat we beide instrumenten direct moeten toepassen, waarom staat u hier niet 
zo positief tegenover om in ieder geval die inlichtingen in te winnen. U zegt dat heb ik deels al gedaan 
en daarna te berichten dat geef ik ook aan met de andere partijen voor 1 februari 2015 in een breder 
perspectief de instrumenten voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, dan hebt u mij niet goed begrepen want wat wij gaan doen is om te 
kijken wat zijn de beste instrumenten om straks in te gaan zetten, dat doen we niet alleen als 
gemeente Roosendaal, maar dat doen we met de zes Werkplein gemeentes. En we zullen straks met 
voorstellen in uw richting komen. Wat zijn nou de beste instrumenten om mensen zo snel mogelijk aan 
werk te helpen, want daar praten we tenslotte over. En dat kan Baanbrekend zijn en dat kunnen 
andere instrumenten zijn, maar dat wordt duidelijk in de opgave die er voor ons ligt, wordt dat 
onderzocht en daar komen we zeker mee bij u terug. Maar op dit moment, voor nu, ik zeg niet dat het 
slechte instrumenten zijn, verre van. Maar we doen al een heleboel dingen die eigenlijk nog net iets 
verder gaan als hetgeen wat u in uw motie verwoordt.  
 
De heer YAP: Voorzitter, helder maar dat betekent nogmaals ook dat deze instrumenten daarbij van 
toepassing kunnen zijn voor Roosendaal. Niet meer en niet minder en dat wordt gevraagd. Het lijkt nu 
min of meer of u de motie ontraadt omdat u niet zo positief staat tegenover deze instrumenten.  
 
De heer VERBRAAK: Nee, absoluut niet, voorzitter, ik waardeer het feit dat er instrumenten weggezet 
worden die mogelijk aan kunnen sluiten bij het beleid wat wij volgend jaar gaan voeren. We zullen ze 
zeker bekijken, onderzoeken maar nogmaals er is al een heleboel en alles wat leidt tot verbetering, 
meneer Yap, daar staat wij uiteraard voor open. Voorzitter, tot slot motie 13 van de Partij van de 
Arbeid over de motie mbo-agenda Roosendaal. Op dit moment heb ik u gezegd in het begin van mijn 
termijn zijn wij bezig met het ontwikkelen van het economisch actieplan, daar sluit ook het onderwijs 
bij aan. En die groep waar ik mee aan tafel zit, zit ook het, de directeur van het Kellebeek college, de 
heer De Jong. En juist op dit punt kijken wij natuurlijk heel goed richting economisch actieplan hoe 
kunnen wij aansluiten op de arbeidsmarkt, hoe kan, hoe kan die mbo-agenda zoals u hem noemt 
vorm krijgen. Dus ik zou deze motie ook graag willen betrekken bij het economisch actieplan, wat op 
dit moment handen en voeten krijgt ook weer in samenspraak met meerdere gemeentes, want ja die 
tip wil ik u toch wel meegeven. We zullen veel breder moeten gaan kijken dan alleen maar de 
gemeente Roosendaal. We willen juist straks veel meer een regionale aanpak dat werkzoekenden ook 
precies weten waar ze terecht kunnen, waar ze moeten zijn en wat de beste mogelijkheden zijn om te 
re-integreren als dat nodig is. Tot zover, voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Nog een vraag van de heer Schijvenaars op dit punt. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel. Het betoog van de wethouder is eigenlijk een betoog wat hij 
ieder jaar houdt over elk onderwerp. En dat is dan een betoog van goede ideeën we kijken er naar, we 
gaan ermee aan de slag en ik kom over een tijdje kom ik met, met voorstellen over alle domeinen. 
Nou vraag ik aan de wethouder als u straks met dat economische actieplan komt kunnen we u dan als 
wethouder, als verantwoordelijke wethouder ook ergens op aanspreken. Gaat u op één of andere 
manier zeggen van dat wordt mijn inzet, dat worden mijn doelen, dat ga ik realiseren, want ja 
wethouder kopjes koffie drinken, voorzitter, dat geeft geen werk.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, elk jaar houdt de heer Schijvenaars dit soort, stelt hij dit soort 
vragen. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest in mijn beantwoording wat u kunt verwachten. En ik vind 
het een beetje een retorische vraag, meneer Schijvenaars.  
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De VOORZITTER: Bespreek het nog even bij een kopje koffie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, ja, nee, voorzitter, dat is een interessante, maar dan heel concreet 
kunnen wij u als wethouder economische zaken volgend jaar ergens op aanspreken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, colleges zijn er nou juist voor om op dingen aangesproken te 
worden. Ik zou het u ernstig kwalijk nemen als u mij daar niet op aan zou spreken. 
 
De VOORZITTER: Goed. Dank u wel, wij gaan naar wethouder Polderman.  
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel.  Er zijn aan mij slechts heel weinig vragen gesteld 
en dat is niet zo vreemd, want we hebben natuurlijk inderdaad een en velen van u die zeiden dat ook 
vorige week eigenlijk de helft van de Begroting al behandeld, dus dat is eigenlijk al aan de orde 
geweest. Ik heb één vraag opgemerkt van de kant van de heer Raggers van D66, die vraagt nog eens 
een keer naar of de wethouder nog eens een keer wil bevestigen wat nou de kracht is van dat 
risicoreserve. En hij spreekt daarbij de verwachting uit dat er toch wel in het eerste jaar een beroep zal 
kunnen worden gedaan op dat fonds. En ik begrijp die verwachting want het is ook eigenlijk conform 
de technische briefing die we hebben gehad waarin we die grafiek hebben laten zien dat de kosten 
aanvankelijk wat stijgen en dat we pas de winst later gaan moeten gaan behalen. Dus ik snap die 
verwachting. Ik heb die verwachting niet maar ik ben wel evenals u en vele van ons zo realistisch 
genoeg dat we wel voorzichtig moeten begroten en daar rekening mee moeten houden. Dus dat 
risicoreserve hebben we niet voor niks gemaakt. Ik hoop dat we er geen gebruik van moeten maken 
maar we hebben het niet voor niks gemaakt en wat dat betreft gaan we daar als het nodig is zeker 
gebruik van moeten maken. Verder heeft de wethouder van Financiën net ook het nodige gezegd over 
het risicodomein dus dat sprak hij ook namens het college, dus ik hoop dat we daarmee uw zorg 
enigszins hebben kunnen wegnemen. Dan, voorzitter, ga ik naar twee moties, nee, twee onderwerpen 
waar moties over zijn ingediend van het eerste onderwerp over de samenhangend armoede- en 
minimabeleid, daarmee wordt ik geconfronteerd met twee vrijwel gelijkluidende moties. En ik 
interpreteer dat maar zo dat met z‟n allen zeer betrokken bent bij dit onderwerp en op die manier… 
 
De VOORZITTER: Wethouder, noem even de nummers van die moties. 
 
De heer POLDERMAN: Dat gaat over de motie 8 en over motie 12. 
 
De VOORZITTER: Ja, moties 8 en 12.  
 
De heer POLDERMAN:  Dus ik vat het maar zo op dat u allebei zeer betrokken of alle indieners zeer 
betrokken zijn bij het onderwerp en dat vind ik maar een positief signaal, voorzitter. De inhoud van de 
moties zijn ook zodanig dat we eigenlijk kunnen beschouwen als ondersteuning van beleid om precies 
dat samenhangende armoede- en minimabeleid waar u voor pleit daar zijn we voor hard aan de slag 
om dat te maken. Maar ik beschouw deze motie, deze moties eigenlijk beiden als steun in de rug en 
een oproep aan het college van ga vooral door met hetgeen u al aan het doen bent. En het is op zich 
verder het oordeel van u raad om zich daarover uit te spreken. Ik zou alleen het wel krachtig vinden 
als u er toch in de schorsing kunt besluiten om er één motie van te maken, want ik denk dat u 
daarmee het meest krachtige signaal richting het college geeft, waarmee we dan ook voldoende aan 
de slag kunnen gaan. Maar wij hebben op zich geen bezwaar tegen deze motie nummer 8 en nummer 
12. Ja, ik zou als ik een voorkeur uit moet spreken zeggen van nou nummer 8 lijkt me wat concreter, 
want nummer 12 vraagt om een ja het is zo het is, nummer 12 vraagt om een plan van aanpak. En 
een plan van aanpak vind ik toch iets, iets, nog iets voorzichtiger dan de oproep om beleid te maken, 
maar het is verder aan u hoe u daarmee omgaat. Voorzitter, het tweede onderwerp, het tweede 
onderwerp gaat over de buurthuizen en ook daar wordt ik opnieuw geconfronteerd met twee moties 
die niet helemaal precies hetzelfde vragen. Het gaat over amendementen, sorry, amendement 
nummer 6 en nummer 9. Amendement 6 en amendement 9. Klopt toch?  
 
De VOORZITTER: Ja hoor. 
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De heer POLDERMAN: Ja, ja. Voorzitter, in amendement 6 wordt gevraagd om uit de post onvoorzien 
eenmalig het bedrag van 60.000 gulden te alloceren ten behoeve van de subsidieoverbrugging van de 
buurthuizen. En dat lijkt mij een verstandig amendement, we hebben daar een keer al van gedachten 
over gewisseld en toen heb ik u teruggegeven ja het is het kader wat u ons heeft opgelegd. Als u dat 
nu gaat veranderen en zeker om dat eenmalig te doen dan lijkt mij dat zeker te kunnen doen. En 
meneer Mol met amendement nummer 9, ja u gaf het zelf eigenlijk al aan dat is verder strekkend, 
want u vraagt eigenlijk om dat structureel te gaan doen. En ik heb daar de volgende moeite mee, want 
wij hebben nu juist afgesproken dat wij 2015 moeten gaan zien als een overgangsjaar waarin wij zeg 
maar het hele voorliggende veld waar de buurthuizen een onderdeeltje van zijn om dat zeg maar 3D-
proof te maken. Wij moeten dat in samenspraak met die buurthuizen gaan zorgen dat wij gewoon de 
buurthuizen en het hele verdere voorliggende veld zodanig inrichten dat alles wat wij willen dat 
voorliggende veld opvangt om de duurdere zorg te voorkomen. Of in ieder geval verder, verder weg te 
maken dat we daar dat veld voor inrichten. En dan is dan 2015 met name het overgangsjaar om dat te 
doen. En u vraagt nu eigenlijk om structureel alvast dit toch te regelen en het plafond op te hogen van 
5 ton naar 560. Ja, dat zou ik zo structureel niet doen. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Dat begrijp ik, voorzitter, wat de wethouder bedoelt. Maar beseft u dan dat we over een 
jaar wellicht weer met dit probleem geconfronteerd worden en wie gaat dat bewaken. Moeten wij dat 
doen of komt dat, dient zich dat vanzelf wel aan. Hoe kijkt u daarnaar? 
 
De heer POLDERMAN: Nee, dat is naar mijn idee het kenmerk van een overgangsjaar. Wij moeten in 
discussie met het veld onder andere ook met de buurthuizenbesturen en dan proberen om te zorgen 
van hoe we daar nou het beste in kunnen. Dan kan het zijn dat wij zeggen van aan die vijf ton komen 
wij bij lange na niet te kort we moeten dat ophogen, nou dan heb ik een discussie te voeren in het 
college waar het dan vandaan moet komen. Het kan ook zijn dat we zeggen we kunnen daar gewoon 
minder doen omdat we andere dingen doen die beter zijn. Die discussie die moeten wij in 2015 gaan 
voeren, daar is het nou net een overgangsjaar voor. Dus om iets te regelen voor dit jaar om de zorgen 
die er zijn en die er voldoende door de voorzittersoverleg naar voren zijn gebracht, u kent die brief, om 
die weg te nemen is motie of amendement 6 een prima instrument voor, maar ik zou amendement 9 
ontraden. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, wethouder. Waar is wethouder Lok? Ga wethouder Lok eens roepen. 
Het woord is aan wethouder Lok en hij heeft zich heel goed kunnen voorbereiden.  
 
De heer LOK: Ja, er is altijd maar één moment voor een eerste indruk, dus, maar die is al heel lang 
geleden. Voorzitter, dank u wel. Amendement 13, begin ik mee. Verlenging van de pilot gratis 
parkeren. Daarstraks heeft ook iemand in de raad nog gesproken over het effect van de pilots, die al 
eerder waren, pilot. Op zich klopt dat, de pilot gaf geen overweldigend succes te zien. Er waren vijf 
eenheden waarop werd gekeken en je kunt zien dat op, op, op het merendeel zaten ze er wel heel 
dichtbij, dus u kunt niet zeggen dat de pilot was mislukt. Hij heeft enkel niet helemaal voldaan aan wat 
de bedoeling was, dus het zat er wel heel dichtbij. Over dit bedrag nog even, we gaan natuurlijk in 
overleg met Parkeerbeheer of dit bedrag wat het feitelijk zal worden, dit is nu een inschatting dat het 
156 zou kunnen zijn. Maar dat is ook een aanname van hoeveel auto‟s er komen, dus daar gaan we 
nog wel in overleg. En wat u er in ieder geval mee doet, u biedt in ieder geval de 
Binnenstadsorganisatie nu de ruimte om met een afgewogen visie te kunnen komen over hoe om te 
gaan met parkeren in de Binnenstad straks. De markt heeft ongetwijfeld ideeën althans die sijpelen 
wel eens binnen. En nou zijn wij natuurlijk ook straks wel buitengewoon nieuwsgierig of de markt ook 
ideeën heeft in financiële zin zal ik dan maar zeggen. Dus wij vinden dat, vindt dit wel een 
buitengewoon sympathieke motie. Er zijn een tweetal amendementen ingediend, nummer 8 en 
nummer 14 die alle twee over parkeertarieven gaan. De VLP amendement nummer 8, ja het getal. Het 
is misschien maar een kleinigheid maar de 70.000 klopt niet, dat is op straat alleen al 100.000 euro… 
 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ja ik wil u niet het woord ontnemen, maar voor de snelheid van 
het debat, dat is inderdaad eerst uitgerekend en mij is 70.000 euro voorgeschoteld. Dat is zojuist in de 
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wandelgangen ook gecorrigeerd naar 100.000 daar ben ik van op de hoogte, dus daar kan ik hem ook 
makkelijk op aanpassen. Dus dan blijft de strekking hetzelfde.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Ja, dat was de helft van uw strekking. Inderdaad op straat kost dat 100 maar het kost in 
de parkeergarage nog eens 150, dus dat betekent dat het dan over een bedrag gaat van 250 gaat. En 
dan moet ik toch zien, dan moet ik toch constateren dat ik daar niet dekking van vind, dat is één. Dus 
ik zou de motie en dit amendement vooral willen ontraden, omdat ik geen dekking heb. Het college 
heeft geen dekking kunnen vinden. Het amendement 14 ook over parkeertarieven, ja het ziet er 
buitengewoon intelligent uit dat komt omdat mede de griffie heeft gekeken, dus daarom klopt het 
ongetwijfeld heel goed. De strekking van dit amendement als ik het helemaal goed begrepen heb en 
dat heb ik, is om de parkeertarieven in de garage gelijk te houden, dus niet te verhogen zeg ik dan 
maar. En om dat te bewerkstelligen zouden de tarieven op straat 20 cent hoger moeten zijn. Wat er 
dan gaat gebeuren is dat er een beweging gaat van buiten naar binnen dat is één, daarmee wordt 
ingeschat, nogmaals ook dat is een inschatting op dit moment, dat het dan in de parkeergarage 
100.000 euro oplevert, want namelijk niet verhogen betekent ook dat ze die 150 toevallig mislopen. En 
in een andere hoedanigheid hadden we ook al eens bij Parkeerbeheer gevraagd naar 
efficiencymaatregelen of ze maatregelen kunnen nemen om hun eigen kosten wat naar beneden te 
brengen. Nou die zijn mogelijk, dat was het eerste antwoord. En voor de korte termijn voor 2015 
hadden ze het dan over een bedrag rond de 50.000 euro. Het is een eerste tranche zal ik maar 
zeggen, dat moet u hoofdzakelijk zoeken in het aanpassen van de procedures. We hebben 
tegenwoordig in ons huis de term lean and mean en door processen wat meer lean en mean te maken 
kunnen ze nu al 50.000 euro besparen. Maar ik ga ervan uit dat we in de komende jaren daarna nog 
wel het één en ander kunnen, maar dat is pas voor na 2015. Dus als u, dus als deze twee 
maatregelen worden genomen op straat wat meer omhoog en 50.000 in de efficiency dat kunt u ze 
niet opdragen, maar dat moeten wij ze dan opdragen om dat, om daarvoor te zorgen, maar dat komt 
goed want als u, u helpt mij daarmee. Dan zou dat betekenen dat in ieder geval de tarieven in de 
parkeergarages niet verhoogd zouden hoeven worden. Dat betekent gaan er meer mensen van buiten 
naar binnen en dat zien we misschien ook wel heel graag. De motie over oplaadpunten elektrische 
auto‟s en fietsen. Wat wel heel mooi is er staat zo mooi, constaterende dat er steeds meer 
automobilisten milieuvriendelijk willen zijn. En ik denk bij elektrische auto‟s altijd vooral aan fiscaal 
vriendelijk willen zijn. Meneer Heeren van de VLP riep het al, weet u hoeveel auto‟s die elektrisch zijn 
ook elektrisch rijden. Ik heb het niet, ik hou het niet bij maar ik deel, het zal ongetwijfeld zo zijn dat u 
gelijk heeft. Maar aan de andere kant het is natuurlijk wel nieuw en het is in ieder geval wel goed voor 
het milieu. Ik heb wel de vraag, maar goed dat werd ook in de discussie daarstraks al gedaan, in 
hoeverre hoort dit nou bij loslaten als u het vervolgens aan de Binnenstadsorganisatie vraagt. Maar 
goed, daar komen we wel uit, want daar komen we ook nog wel uit. Er zijn natuurlijk al een aantal in 
ieder geval oplaadpunten voor auto‟s, zijn er al in de stad. Er komen er de komende maanden nog vijf 
bij in ieder geval, die hoefden we niet eens zelf te betalen maar dat was een cadeau van de Provincie. 
Dus dan hebben we er in ieder geval al meer dan nu zal ik maar zeggen. Mijn enige probleem, als ik 
over een probleem zou willen spreken, is dat u het verzoekt voor 1 maart en dan vooruitlopend op 
toekomstige ontwikkelingen. Het lijkt het college buitengewoon onhandig om het niet iets vooruit op 
iets te laten lopen maar gelijk mee op te laten lopen, zodat het de Binnenstadsorganisatie en het 
Binnenstadsbestuur gaat de komende maanden denken over een programma, wat dan ook allemaal 
met u gedeeld zal worden. En daar zou dit natuurlijk prima in passen om ook hier aandacht voor te 
vragen. Dus niet vooruitlopend op maar laat het gelijk op meelopen, laat het onderdeel zijn van die 
agenda die de Binnenstadsorganisatie gaat opstellen met hun activiteiten voor het komende, voor het 
komend jaar in ieder geval. Tenslotte heb ik nog een vraag, een paar vragen, gehoord van meneer 
Van den Beemt over de binnenstad, welke acties. Even heel kort, we hebben een aantal weken 
geleden of we, ik als wethouder Binnenstad, overleg gevoerd met uw Raadscommissie Binnenstad. 
En daar hebben we in ieder geval wat stand van zaken gedeeld. Het is niet helemaal chronologisch 
misschien anders waren het er misschien ook nog wel meer, maar het gaat in ieder geval over de 
Nieuwe Markt dat is de belangrijkste, denk ik altijd, want dat is degene die veel aandacht krijgt. Er zijn 
ideeën verzameld en die worden nu uitgewerkt. En we gaan een soort sfeertekeningen, we gaan er 
niet een technische tekening nog van maken maar we gaan wat sfeertekeningen, er zijn nog plaatjes 
tekeningen van anderen in de stad die zich daarover hebben gebogen wat je zou kunnen doen op de 
Nieuwe Markt. En we kijken ook nog of we iemand kunnen vinden die ik zal maar zeggen uit de losse 
pols als je wat dingen meegeeft ook zijn ideeën aan het papier zou kunnen toevertrouwen, zodat we 
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drie plaatjes hebben. En dan gaan we daarmee natuurlijk weer de participatie in om te kijken van wat 
vindt u nou mooi, wat vindt u nou het mooist. Er wordt heel veel gesproken over een fontein, nou dan 
heb ik ze niet geteld maar er zijn natuurlijk honderden soorten fonteinen en dus wat vinden we nou 
uiteindelijk het mooist. Dus we willen tekeningen maken en wat voorbeelden van fonteinen. En nou 
wat gaat dan de voorkeur krijgen. Als het goed is gaan we dat nog voor het eind van het jaar naar 
buiten brengen, dus dan gaat de participatie zich daar nog over buigen en dan gaan we begin volgend 
jaar bij u komen, want uiteindelijk als het uitgevoerd moet gaan worden hebben we er ook geld voor 
nodig. En in eerdere omstandigheden hebben we gezegd de raad heeft het budgetrecht, dus we 
komen altijd bij u terecht. Niet bij Utrecht, maar bij u terecht. Als je over Utrecht gaat, rij je om. We zijn 
bezig met het nadenken over de centrumring, nou daar zijn de rijrichtingen zijn beperkt zeg ik altijd 
maar het is of linksom of rechtsom dus, maar dat is niet de kunst dat kunnen u en ik ook bedenken. 
Maar wij hebben ook in beeld wat de consequenties zijn voor de vele kruispunten die je dan krijgt, de 
voor- en nadelen. Ze hebben alle twee voor- en nadelen en mevrouw, GroenLinks heeft al eens 
eerder interessante tips meegegeven waar zo‟n weg ook aan zou moeten voldoen, die worden er ook 
bij meegenomen. We zijn bezig met bedenken en uitwerken van een uitnodigend flexibel 
bestemmingsplan. RO is voor collega Theunis maar wij helpen hem erbij zal ik zo maar zeggen met 
tips en trucs, heeft hij niet nodig denk ik, maar we doen het toch. En voor de rest zijn we vooral bezig 
met het stimuleren en faciliteren van een aantal mandjes. Ja, ik kan er niet heel erg op vooruitlopen 
altijd want het zijn, het zijn niet onze mandjes het is niet ons geld. Maar er is wel een mandje kan ik u 
verklappen dat al wel heel ver gevorderd is, dus het zal volgens mij niet heel lang duren voor we daar 
iets over naar buiten kunnen vertellen. Nou wat we verder gaan doen dat gaat allemaal begin volgend 
jaar komen, wanneer we de directeur hebben, dan komt er natuurlijk een keurige planning van de 
Binnenstadsorganisatie wat gaat wanneer komen, want die moet dat zelf maken. Tot slot de vraag wie 
er eerder komt de directeur of Sint Nicolaas, dat is nooit Sint Nicolaas, want ik weet niet of ik nu uit 
een droom help maar die bestaat namelijk niet, maar deze directeur bestaat wel, deze directeur 
bestaat wel… Kijken kinderen naar dit? Ik moest vroeger in de hoek staan, maar dit is erger. Op 15 
november komt volgens mij Sint Nicolaas in ons dorp, de burgemeester zou dat weten en ik ben ervan 
overtuigd dat u eerder weet wie de directeur wordt.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: 15 november is niet de intocht in een dorp, voorzitter, dat is een andere datum 
ben ik bang. 
 
De VOORZITTER: Ja, nou gaan we dat, dat zoeken we zo wel uit die, ergens in november. Ja. Ja, 
zoiets, op een zaterdag ‟s middags om 13.00 uur en de zon schijnt. Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, voorzitter, ik moet zeggen dat ik het daarnet wel heel even heel spannend 
vond worden, want ik keek snel op mijn horloge. Onze jongste is 7, dus ik hoop niet dat hij gekeken 
heeft inderdaad. Ja, kan zomaar zijn maar dan kom ik daar nog op terug, dan heb je wat uit te leggen. 
Ja. Terug naar de moties en amendementen. Nou, de moties en amendementen waar ik op kan 
reageren die betreffen allemaal de portefeuille beheer openbare ruimte. Er is echter één vraag 
binnengekomen over portefeuille vitale wijken en dorpen. De VVD heeft gevraagd wanneer horen wij 
daar meer over. Nou die informatie heeft u onlangs gekregen vanuit de Werkgroep Participatie. De 
voorzitter van deze Werkgroep heeft u onlangs geïnformeerd met planning, procesaanpak, etcetera. 
En volgens mij weten we ook wie de voorzitter van deze Werkgroep is. Deze informatie is onlangs 
verschaft. Ja, in bezit binnen uw partij, inderdaad. Dan ga ik eerst reageren op het amendement, op 
de amendementen. Amendement 2 kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Nou, ik moet zeggen dat is een 
amendement waar ik natuurlijk wel erg vrolijk van word. Het is zo dat wij eerder een omvormingstraject 
hebben gedaan, dat heeft tot heel veel mooie nieuwe plekken geleid in deze gemeente. En nou goed 
als ik de mogelijkheid krijg om, om een dergelijk traject nog een keer te doen en ik denk dat er 
voldoende gebieden zich hiervoor schikken dan ga ik daar graag mee aan de slag. Amendement 3 
ledigen afvalbakken in weekends, ik ben, in principe sta ik wel achter dit amendement om ook in het 
weekend die afvalbakken te legen. Het is wel zo dat door de dekking die u legt in dit amendement 
wordt er een relatie gelegd met een gesloten financiering reinigingssector en u impliceert hier eigenlijk 
mee dat met dit amendement de vuilnisbakken vol zitten door het onterecht gebruiken van deze 
afvalbakken voor het dumpen van huishoudelijk afval. Ik zou dan, maar goed dat is mijn idee erbij, ik 
zou punt 3 ontraden. Zou ik toch schrappen, want collega wethouder is druk doende om dit onterecht 
gebruik juist aan te pakken. En door dit punt wel te hanteren in dit amendement gaat u er eigenlijk van 
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uit dat hem dit niet gaat lukken, terwijl wij juist van mening zijn dat dit een tijdelijk probleem is waarvan 
wij ook zeggen dat dit weggewerkt gaat worden. Dus mijn voorstel zou zijn om punt 3 te schrappen bij 
dit amendement. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. We zaten te snakken naar een voortvarend 
college en blijkbaar gaat het voor 1 januari lukken, dat is hartstikke mooi. Maar even serieus we 
hebben juist gezocht naar de meest passende dekking en ik bedoel het bedrag daar valt niemand 
over natuurlijk. En we hadden het nou juist informatie gekregen dat, dat dit nou juist wel de goede 
passende dekking is. Dus, dus ik ben wel een klein beetje verbaasd, maar goed als u het zegt zal het 
ongetwijfeld de waarheid zijn. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, eenmalig zou dit wel kunnen, want dan is het te rechtvaardigen om het uit 
deze gesloten financiering te halen. Amendement 4 in stand houden reserve onderhoud 
speelgelegenheden. Ik wil u raad er toch op wijzen dat juist het overgaan naar één 
bestemmingsreserve OOR voordelen oplevert. Ten eerste bevordert het de integrale afweging over de 
te treffen maatregelen op de diverse voorzieningen van de openbare ruimte. Het is doelmatiger, 
gelden die niet voor één bepaalde voorziening nodig zijn kunnen eenvoudig worden ingezet voor een 
andere voorziening. Hogere kosten bij de ene voorziening kunnen gecompenseerd worden door 
lagere kosten van een andere voorziening. Die voordelen staat u eigenlijk niet bij stil in dit 
amendement, maar juist slechts op het nadeel. U wijst op het nadeel dat het met één 
bestemmingsreserve niet inzichtelijk is hoeveel er beschikbaar is voor die speelvoorzieningen. Ik ben 
ervan overtuigd dat door één bestemmingsreserve we veel efficiënter onze middelen voor de totale 
openbare ruimte, voor al die voorzieningen veel efficiënter in kunnen zetten. En ja ik zou u toch willen 
voorstellen van goh laat mij dit nadeel van die één bestemmingsreserve op een hele andere manier 
ondervangen. Zoals u weet en dat heb ik ook al in de Commissie aangegeven wordt er momenteel 
hard gewerkt aan de onderhoudsprogramma‟s per gebied. Ik zou die onderhoudsprogramma‟s per 
gebied u kunnen presenteren waarbij ik nadrukkelijk aangeef hoe er geïnvesteerd wordt op de 
afzonderlijke voorzieningen in de openbare ruimte. Als u mij daartoe de mogelijkheid geeft dan blijft u 
zicht houden op die ambities aangaande de speelvoorzieningen, want die krijgen daarin dan ook een 
nadrukkelijke plek. Maar behoud ik wel de ruimte om met flexibelere mogelijkheden veel meer te 
spelen in de ruimtes die er zijn voor die voorzieningen. Dat is wat ik u voorstel. Dan ga ik over naar de 
moties. Motie 2 nieuwe benaming kwaliteitsniveaus onderhoud. Nou de aandacht die u als 
Roosendaalse Lijst vraagt over de communicatie is voor mij heel erg helder. Ik moet eerlijk zeggen dat 
die termen A, B, C en D die komen natuurlijk voornamelijk voort uit de meetsystemen die wij hanteren. 
En wat ik ook heb gemerkt is dat wij die termen ook wat meer naar buiten hebben uitgedragen en dat 
heeft inderdaad voor verwarring gezorgd dat, dat herken ik ook wel. Maar eigenlijk wat u aangeeft in 
deze motie, de opmerking achter de opmerking is mij meer te verzoeken me op die communicatie te 
richten. En ik denk door het ene stempeltje te vervangen door het andere stempeltje los je het niet op, 
want we kregen daarstraks ook al de discussie in de raad van nou ja goed A, B, C en D kan natuurlijk 
net zo onduidelijk zijn als ja het ene gebied mag veilig zijn, het andere gebied is schoon, of is het 
schoon en veilig en hoe noem je een gebied wat schoon en veilig is. Nou dan krijg je een hele 
discussie over de stempeltjes. Ik denk dat het belangrijker is veel meer op zoek te gaan naar dat 
maatwerk per gebied en vast te leggen wat we werkelijk doen en dit goed te communiceren. En die 
boodschap die zie ik heel duidelijk in deze motie. En ja die boodschap die wil ik me ook graag ter 
harte nemen. Maar de ene stempel voor de andere stempel dat lijkt mij, dan zouden we ons doel 
voorbij kunnen schieten. Motie 3 wegwerken achterstallig onderhoud, dat is wel een hele bijzondere. 
Eigenlijk de opmerking die vanuit de Partij van de Arbeid al aangegeven werd, nou dat was ook wel de 
eerste reactie die bij mij in mij op kwam. Ik mis toch wel een denkrichting voor deze dekking. En ik, ik 
vind het nogal ver gaan om mij op dit, op deze manier op te dragen om maar die 8 miljoen ergens 
vandaan te zien toveren. Ik denk dat het meer de rol van de raad is om mij die kaders aan te geven en 
dus ik zou ook graag die denkrichting vanuit de VLP graag horen.  
 
De VOORZITTER: Ik denk bij deze, interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, achterstallig onderhoud zegt het, het impliceert het eigenlijk al 
ook het is onderhoud waarop we achterlopen en we moeten eigenlijk gaan inlopen. Dus onze vraag is 
aan het college hoe gaan we dat inlopen en kom met een plan van aanpak. En uw voorgangers 
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hebben bij een aantal moties en amendementen ook gezegd nou goed als ik dan extra dekking nodig 
heb dan kom ik naar u raad terug. En ik zou bij deze willen vragen gaat u de uitdaging aan om ons 
eens te overtuigen hoe u die achterstand gaat wegwerken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
Mevrouw SCHENK: Ja, die uitdaging zijn we al eerder aangegaan. In de nota verbindend beheren is 
ook aangegeven dat de raad jaarlijks twee miljoen extra structureel dekking heeft meegegeven en in 
de nota verbinden beheren staat ook dat met die twee euro inzichtelijk gaat, wordt gemaakt hoe die 
achterstanden zich in die toekomst daardoor gaan ontwikkelen. Zoals ik ook al eerder in de 
Commissie heb aangegeven is juist dit punt een wat ook in die evaluatie verbindend beheren 
meegegeven wordt. En wat hebben we nu door die extra twee miljoen die we hebben gekregen aan 
achterstanden in de toekomst en dat zal in die evaluatie verbindend beheren wel duidelijk worden.  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de 2 miljoen waarnaar gerefereerd wordt heeft de Provincie een 
reactieve aanwijzing ons opgelegd om toch bij te plussen, omdat we anders onder een bepaald 
minimum zouden komen. Ongeacht dat we dus het kwaliteitsniveau al verlaagd hebben bleken we 
nog tekort te komen om in ieder geval de basis op orde te brengen. Maar volgende spreker zal daar 
vast wel iets over vinden, de basis op orde, maar dat is voor de VLP niet het hoofdargument om dit in 
te dienen. We hebben gewoon een achterstand van 8 miljoen en die 2 miljoen waar u naar refereert is 
niet bedoeld om die 8 miljoen te verkleinen. En dat is de reden waarom wij vragen kom in ieder geval 
met een duidelijk plan om die 8 miljoen eens aan te pakken.  
 
Mevrouw SCHENK: En heeft u dan ook een denkrichting voor de dekking?  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, die denkrichting mag ook van de Nieuwe Democraten komen?  
 
De VOORZITTER: Nou, niet, dat heeft zij u niet gevraagd. Dus het is een interruptie… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat klopt ja. 
 
De VOORZITTER: Nee u gaat geen tweede termijn… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, nee, nee… 
 
De VOORZITTER: Hier creëren. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee, nee, nee, nee, nee. 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dat was een inleidende opmerking… 
 
De VOORZITTER: Ja, die zijn het gevaarlijkst… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja… 
 
De VOORZITTER: Maar plaats uw interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Maar gelukkig raak in niet van mijn à propos af, voorzitter. De wethouder 
zegt dat ze de denkrichting nodig heeft voor die onderbouwing voor die dekking voor die 8 miljoen. U 
heeft vanavond heeft u ook een amendement onder ogen gekregen waarin voor het eerste jaar wel 
een denkrichting staat geformuleerd, deels leningen en deels afromen inzetten van voorzieningen en 
reserves. Hoe kijkt u daar tegenaan, als wethouder openbare ruimte. 
 
De VOORZITTER: Die vraag is beantwoord door wethouder Theunis namens het hele college dus 
daar is de wethouder Schenk van verschoten.  
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Mevrouw SCHENK: Dan blijft er voor mij nog één motie over en dat is de motie gesponsord beheer. 
Ja, ook daar heb ik al een korte reactie op gegeven en wel laten blijken in de Commissie dat op zich is 
het niet helemaal een nieuw idee om die rotondes te laten betalen of uit te voeren door sponsors. Er is 
wel eens over gesproken maar ik, ik moet zeggen ik kan me daar wel heel erg in, in vinden om me 
daar zeker proactief in op te gaan stellen. Ik denk en dat zie ik net zoals, zoals dat ook in de motie 
verwoord is, ik geloof ook wel dat daar mogelijkheden zijn die een winst op kunnen leveren… En toen 
werd het heel onrustig… Ik ben bijna klaar hoor. We gaan weer verder. Dus ik, ik kan me daar wel in 
vinden.  De andere punten, nou ik denk wel dat het goed is dat we inzichtelijk maken nou welk 
voordeel kunnen we hier eigenlijk mee gaan krijgen. Dus, daar zou ik wel wat meer inzicht in willen 
verschaffen, want bij mijn weten hebben wij 13 rotondes in Roosendaal. Dus ik denk dat het ook wel 
fijn zou zijn om te weten welk voordeel kunnen we hier nu mee behalen. Bij het derde punt zie ik niet 
staan dat, dat een apart raadsvoorstel moet komen. Lijkt me ook hier niet helemaal wenselijk. Ik stel 
voor dat dat raadsvoorstel meegaat in het voorstel wat naar u raad toekomt als het gaat om die 
reguliere onderhoudsprogramma‟s die per wijk en dorp opgesteld worden, omdat daarin duidelijk gaat 
worden waar dat maatwerk nodig is. Dus ik zou zeggen op die manier, ja kan ik deze motie wel 
aanraden.  
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Yap nog? Ja? 
 
De heer YAP: Voorzitter, even terugkomend nog op ik noem het maar het punt verbindend beheren en 
dan meer specifiek amendement kwaliteitsimpuls openbare ruimte. In uw betoog op, antwoord op 
amendementen en moties daar over dit onderwerp heeft u eigenlijk aangegeven wacht even de 
evaluatie af dan aanpassen en verbeteren. Ook in de Commissie en eerder in de Commissie 
Omgeving toen we de openbare, de onderhoud openbare ruimte behandelden heeft u dat eigenlijk 
ook gezegd. En op zich nog niet direct zat te wachten op meer middelen om want u vindt het beleid is 
net gestart we zijn er een jaar mee bezig het loopt goed, het verdient wellicht wat bijsturing maar dat 
zou uit die evaluatie moeten komen. Vanwaar nu de ommezwaai dat u wel zegt van ja de 
amendement over die kwaliteitsimpuls heb ik wel nodig.  
 
Mevrouw SCHENK: Ja, ik wil toch wel even benadrukken dat de woordkeuzes die u gebruikt niet uit 
een andere context gehaald moeten worden. Het is zo en dat gaf u in de eerste termijn ook al aan dat 
ik heb aangegeven geen extra geld nodig te hebben, dat is niet waar. Ik heb geantwoord al eerder in 
de Commissies op vragen of ik nog meer ruimte zie. Ik heb kaders meegekregen vanuit de raad, die 
zijn geformuleerd in die nota verbindend beheren. En binnen die kaders heb ik aangegeven zie ik nog 
wel ruimte om zaken te doen. En dat is ook iets wat uit die evaluatie naar voren gaat komen. Een 
impuls zoals die hier voorligt in dit amendement om met een grootschalige omvorming te komen ja 
daar kan ik alleen maar achter staan, want daar halen we sowieso voordelen mee. Maar volgens mij 
zien we dat allemaal wel zo.  
 
De heer YAP: Voorzitter, tweede punt wat vindt u eigenlijk van de dekking van het amendement. Om 
dat in de programma die voor, de Programmabegroting die voorligt wordt gezegd dat het 
rekeningsaldo van 2013 advies is om dat te bestemmen voor de Kadernota 2016. En het 
Begrotingssaldo 2015 weer gebruikt moet worden voor het tekort dekken in 2017. Ja, hier hap je of 
hier pak je dus al gelijk 5 ton uit. 
 
Mevrouw SCHENK: Die eerste 398 is van het rekeningsaldo 2013. Natuurlijk heb ik ook gekeken van 
of dit dekkingsvoorstel of dat realistisch is en dat hebben we ook in het college besproken. En de 
verwachting is om die 102.000 euro begrotingssaldo 2015 mee te nemen dat dat een realistisch 
dekkingsvoorstel is. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, wellicht realistisch dat, dat zeker maar u adviseert het niet, dus vanwaar 
ook daarin die ommezwaai?  
 
Mevrouw SCHENK: Omdat ik me gericht heb op de taken die ik heb gekregen vanuit de raad, binnen 
de kaders die ik heb gekregen krijg ik een bepaalde, krijg ik de ruimte om zaken uit te voeren. De 
kaders die heeft u daarvoor aangegeven. Dit is gewoon een nieuwe impuls. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel wethouder Schenk. En tenslotte zal ik nog een paar dingen 
beantwoorden.  
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De VOORZITTER: Dat is in de eerste plaats amendement 1 dat gaat over het reserveren geld voor 
het 750 jarig bestaan van Roosendaal in 2018. Het college staat qua inhoud daar sympathiek 
tegenover om een spaarpotje op te bouwen van 25.000 euro per jaar dat we vanuit de overheid 
althans dan een ton hebben, 100.000 euro hebben. Los natuurlijk of daar bovenop ook sponsoring 
hebben vanuit het bedrijfsleven en anderen. Alleen de technische regels van de Begroting zo is mij 
meegedeeld maakt dat het amendement beter zou zijn om dat toe te spitsen op 2015. En als u dan 
een punt zou willen zetten achter het 750 jarig bestaan van Roosendaal en dan punt. En dan wat dan 
komt in 2016 tot en met 2018 om dan jaarlijks 25.000 euro toe te voegen om dat uit dit amendement 
te halen. En als u vraagt aan mij zeg dan toe dat je, maar dan moeten we met Financiën maar over 
hebben hoe je dat dan weer regelt, maar dan komt, komen die bedragen als spaarpotje komen er 
maar dan moet dan via een andere Koninklijke, een Koninklijke route dan langs deze weg. Dus onder 
de streep bedoelen we hetzelfde alleen het wordt iets anders aangevlogen. Dus dat geef ik u even 
mee wat betreft amendement 1. Amendement nummer 2, sorry, 12 extra handhaving en toezicht in de 
binnenstad. Ik heb ik de Commissie al gezegd dat ik dat verder prima vind, alleen een paar dingen. Ik 
heb in het debat gehoord dat het, waar het amendement ruim wordt ingestoken, binnenstad, dat het in 
de discussie werd toegespitst met name op fietsers en scooters die rijden op plekken waar het niet 
mag. Of waar het misschien wel mag maar zo roekeloos dat voetgangers en anderen daarin worden 
gehinderd. Nou is een Begroting kent altijd een ja soort generieke werking dat dat voor heel de 
gemeente Roosendaal geldt en als je 50.000 euro extra qua verkeersveiligheid toespitst op een 
gebied wat dan de binnenstad is, ik denk dat het beter is dat zou ik u willen meegeven om dit 
amendement niet in stemming te brengen. Maar doe het nou zo. We hebben binnenkort het integraal 
veiligheidsplan, het actieplan 2015 dat komt nu in de cyclus en dat wordt behandeld in de 
gemeenteraadsvergadering van december. En nou kan ik mij voorstellen dat u dan zegt van bij motie 
dit wel vraagt maar dat wij het gewoon oplossen binnen de huidige capaciteit en de huidige financiën 
die beschikbaar zijn voor het team Veiligheidstoezicht en Handhaving. En dat team is buitengewoon 
lening. Ik wijs erop dat in een zekere wijk er wat overlastproblemen waren/zijn er is ongelooflijk veel 
effort besteed niet alleen door ons maar ook door de politie en anderen om die problemen de kop in te 
drukken. Dat kunnen we handelen binnen de bestaande formatie en de bestaande budgetten. Ik wijs 
op wethouder Schenk die onlangs de meest tien vervuilde plekken had geïnventariseerd dat daar ook 
de toezichthouders en de handhavers ook met name extra uren in hebben gestoken om dat probleem 
aan te pakken en dat is ook gelukt. Dus er zit lenigheid in het werkprogramma, dus ik zou willen omdat 
de Begroting natuurlijk in deze tijd ook wat onder druk staat, het is toch weer 50.000 euro. Laat ons 
nou zo doen dat we het, dat we het hier nog over gaan hebben in het IVP 2015, komt eraan. Dat u 
zegt van ik maak hier een motie van die motie komt mij zeer warm over maar breng hem wel in 
stemming, dan ligt die ook vast in het actieplan 2015. En dat we nou eens gewoon van de kant gaan 
met de huidige capaciteit binnen de huidige middelen om extra handhaving en toezicht te houden in 
die binnenstad, daar waar het nodig is. En ik begrijp dat de Raadhuisstraat is een paar keer genoemd 
vanavond. Ik ken ook andere straten maar dan zullen we er zijn daar waar het nodig is, dus we 
bedoelen hetzelfde maar het is denk ik effectiever om het in het IVP te positioneren. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, had ik eerder geweten dat dat de betere 
weg was dan had ik dat ongetwijfeld zo ingestoken. Dank u wel voor uw suggesties. Alleen kunt u wel 
vast een kleine hint geven of we dan bij die behandeling niet van u te horen krijgen dat het dan 
misschien beter is om het amendement bij de Kadernota te gaan doen, dat ik niet weer voor niks daar 
een halfuur achter dat ding sta.  
 
De VOORZITTER: Meneer Van den Beemt, ik zou niet willen dat u een halfuur hier voor niks achter dit 
ding staat, ik slaap daar niet van. Maar u kent mij toch een man een man een woord een woord, dat 
gaan we gewoon zo regelen en dan is het wat ordentelijker, denk ik en passender gedaan. Specifiek 
in dat actieplan en niet in een, in een Begroting op het punt van die, van die binnenstad. Dan de motie 
nummer 14 de mensenrechten agenda. Ja, kijk we zijn een democratische rechtstaat en al het beleid 
wat wij doen, elke dag is doorspekt van respect voor mensenrechten en dierenrechten. En binnen 
mensenrechten ook minderhedenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, dus moet je nou in een 
beschaafd land als wij zijn daar zo specifiek een agenda op loslaten. Te meer als het hier nou niet zou 
lopen, maar wij hebben voor artikel 1 van de Grondwet en daar staan al die onderdelen eigenlijk in die 
u ook noemt in uw dictum en in de Algemene wet gelijke behandeling hebben wij een overeenkomst 
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met het Bureau Radar en die pakt discriminatiemeldingen, kijkt naar de integratie, naar de 
gelijkberechtiging mannen/vrouwen en wat dies meer zij. En klachten kun je indienen bij de 
Commissie Gelijke Behandeling. En je kunt altijd naar de civiele rechter, wanneer je je onheus 
bejegend voelt. Radar heeft niet alleen een, een ontvangstfunctie voor klachten maar ook een 
signalerende functie hoe dat in gemeenten die aangesloten zijn bij Radar gaat. Wij hebben tot op 
heden nooit in de signalerende sfeer van Radar aanwijzingen/suggesties zo u wilt gekregen om 
bepaalde zaken die daar vaak binnenkomen vanuit Roosendaal om daar specifiek aandacht aan te 
besteden. Dus ik zeg niet dat het allemaal tip top loopt, want we zullen niet alles weten wat er achter 
voordeuren gebeurt maar ik heb het idee dat wij in ons regulier generiek beleid voldoende rekenschap 
geven van het belang, want dat is onverminderd van mensenrechten. En dat maakt dat ondanks dat 
de motie natuurlijk ja sympathiek is en wat kun je er op tegen hebben, niets helemaal niets, maar ik 
zou u willen voor, voorleggen om ja dat de motie overbodig is in die zin dat geïncorporeerd is in ons 
beleid en daardoor ik eigenlijk voor een aparte mensenrechten agenda onvoldoende voedingsbodem 
zie gelet op de praktijk in onze, in onze gemeente. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: …Aan het eind van de eerste termijn van het zijde van het college. We kunnen 
meteen doorgaan in de tweede termijn. Ik kan mij ook voorstellen, ik had al wat hints gekregen dat u 
even wilt schorsen, ik wist het wel hoor, om even wat dingen samen te voegen, in te trekken, te 
herformuleren een dictum gelet op de reactie van het college. Het is 21.00 uur als we 21.15 uur, 21.30 
uur… ja, u heeft een uur dinerpauze gehad, nee. Nee hoor, we schieten lekker op, want het klokje tikt 
door, 21.15 uur en als het nou echt niet lukt meld me dan nog even voor ten hoogst vijf minuten, maar 
we koersen op 21.15 uur.  
 
De VOORZITTER schorst de vergadering tot 21.15 uur. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u allemaal uw plaatsen wilt innemen, geldt ook voor 
wethouders en dan hervatten wij de vergadering. Dames en heren naar goed gebruik vraag ik u 
allen…. sssst, de vergadering is weer begonnen, naar goed gebruik vraag ik u allen en dat doe ik 
maar even per fractie of moties, amendementen ingediend of als eerste ingediend door die fractie of 
daar nog in de schorsing wijzigingen hebben plaatsgehad die we even met elkaar moeten delen zodat 
we dan zo meteen ook exact weten hoe het straks, ik loop, ik loop iedereen na. De heer Van Gestel 
wil nog iets eerder? 
 
De heer VAN GESTEL: Wat mij betreft mag het in de tweede termijn zelf nog aan de orde komen. 
 
De VOORZITTER: Nou, ik zou willen voorstellen dat, dat dit onderdeel is van uw collectieve tweede 
termijn en dat u dan nog even de zegening er over geeft en dan gaan we stemmen. We bedoelen 
hetzelfde. Nee, maar het is ook voor het college even handig dat we van te voren even weten 
collectief, mocht het zijn dat er toch nog behoefte is van de zijde van het college om nog een reactie te 
geven op een amendering binnen een amendement of motie. Ik kijk even naar de fractie van de 
Roosendaalse Lijst, wat heeft uw schorsing opgeleverd. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben twee amendementen enigszins aangepast 
amendement nummer 1 hebben we een punt gezet na Roosendaal en uw suggestie die volgen we op 
in de wetenschap dat u de toezegging doet dat we die andere drie jaar ook kunnen krijgen. Dan 
hebben we… 
 
De VOORZITTER: Ja, dan wacht dan doe ik het even, dus amendement 1 wordt gewijzigd, dat er een 
punt komt, nou het dictum luidt, luidt nu: Voor 2015 uit de post onvoorzien een bedrag van 25.000 
euro wordt gealloceerd ten behoeve van het reserveren van gelden voor het 750 jarig bestaan van 
Roosendaal, punt. Dat is het dictum en ik zeg toe dat we binnen het college een structurele 
voorziening  gaan regelen tot en met 2018 om jaarlijks die 25.000 euro te sparen voor het 750 jaar 
feest, dus dat gewijzigde amendement nummer 1 ligt nu voor ter, straks ter besluitvorming. Dat 
hebben we allemaal? Ja? Oké. 
 
De heer DE REGT: Dan heb ik nog een kleine wijziging bij amendement nummer 3. 
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De VOORZITTER: 3? 
 
De heer DE REGT: Amendement 3. 
 
De VOORZITTER: 3, ja. 
 
De heer DE REGT: De derde bullit komt te vervallen. 
 
De VOORZITTER: Amendement 3 dat gaat over het ledigen van afvalbakken in de weekends, het 
derde bullit luidt het college voor de Kadernota 2016 met een plan te komen om deze maatregels 
structureel te maken, die bullit, die derde bullit die vervalt in zijn geheel. Dat is wat het amendement, 
het gewijzigde amendement nummer 3 zoals dat nu luidt. Dat is wat betreft de Roosendaalse Lijst. 
Oké? Dan ga ik naar… Sorry? Ja, ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Wij willen ook nog een amendement intrekken. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja.  
 
De heer DE REGT: Dat ging over de motie over de benamingen van de onderhoudsniveaus,  
nummer 2. 
 
De VOORZITTER: Dat is een motie. 
 
De heer DE REGT: Ja, motie 
 
De VOORZITTER: Dat is motie nummer 2 die gaat inderdaad nieuwe benaming kwaliteitsniveaus 
onderhoud, u trekt die motie in. 
 
De heer DE REGT: Ja. 
 
De VOORZITTER: Oké, maakt dus geen onderdeel uit van de beraadslaging danwel besluitvorming. 
Dat is wat betreft de Roosendaalse Lijst. Dan ga ik naar de fractie van D66. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag beide moties deels aanpassen. Allereerst 
motie 6, we willen graag het derde punt van ons dictum aanpassen en er het volgende van maken: 
Een positief signaal af te geven aan de ondernemers op de bedrijventerreinen door op korte termijn 
gelden vanuit de gemeente via de post onderhoud openbare ruimte in te zetten voor deze terreinen. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat is iets meer dan een paar woorden. Hebben we dat getypt?  
Of, of, opnieuw, dan… 
 
De heer RAGGERS: Ik heb het hier getypt ook. 
 
De VOORZITTER: Ja…maar het is leuk… 
 
De heer RAGGERS: Kan het ook knippen en plakken… 
 
De VOORZITTER: Ja? Ja maak daar even kopieën van voor ons allen, want het reikt wat verder dan 
een punt en een komma. De griffie, de griffie komt nu naar u toe. 
 
De heer RAGGERS: Ik geef hem zo aan de griffie. 
 
De VOORZITTER: Ja, dus, dus 6 wordt dus gewijzigd en die krijgen wij zo meteen uitgedeeld op onze 
tafeltjes. Ja? 
 
De heer RAGGERS: En motie 7, het is ook een iets langere dan maar het eerste dictum; de nieuwe 
indicatoren in de Programmabegroting en de bijlagen in overleg met de Auditcommissie in 2015 te 
voorzien van zowel een nulmeting als een doelstelling voor 2018. 
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De VOORZITTER: Die krijgt dezelfde hoofdwas als de vorige motie, dan wordt die uitgedeeld.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat maakt dat de moties 6 en 7 worden gewijzigd in de zin zoals mondeling 
meegedeeld, wordt rondgedeeld en die gewijzigde moties nogmaals 6 en 7 maken onderdeel uit van 
de beraadslaging en besluitvorming. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik heb de nummers niet goed genoteerd maar de motie een effectief 
armoede- en schuldenbeleid voegen we samen met de motie van de SP. En de SP zal daarover de 
definitieve motie indienen. 
 
De VOORZITTER: Dat is motie 12, dat is uw motie over een effectief armoede- en schuldenbeleid. 
Begrijp ik goed dat u zegt die trek ik in… 
 
De heer YAP: We trekken, ja. 
 
De VOORZITTER: Want die voegen wij, die voegen wij samen met… 
 
De heer YAP: Onze motie wordt ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: Ja, u trekt dus motie nummer 12 in en dat vindt en dat merken we dan zo meteen 
wel z‟n samenhang, z‟n verwoording in motie 8 samenhangend armoede- en minimabeleid, maar voor 
nummer 12 geldt dat die van de lijst af is. Heeft u dat allemaal? Motie 12 is… Nog andere dingen, 
meneer Yap? Nee, dat was het? Dan ga ik naar de fractie van de VLP, ja de heer Van Gestel. Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Allereerst amendement 8 daar willen we de 70.000 
aanpassen naar 100.000. 
 
De VOORZITTER: Handhaven parkeertarieven. 
 
De heer VAN GESTEL: In de eerste bullit de 70.000 te dekken wordt 100.000 te dekken. Dus een plus 
van 30.000. 
 
De VOORZITTER: Even. Ik pak het er even bij hoor. Heeft u allemaal nummer 8? En dan gaat de 
eerste bullit 70.000 wordt 100.000.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, oké.  
 
De heer VAN GESTEL: Dat doe we zo, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, dit is te schrijven. Ja, maar dit is de enige, de enige wijziging?  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, motie nummer 4. Ja, op die amendement 8 wel ja. 
 
De VOORZITTER: Amendement 8, u heeft hem? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee ik vraag het aan uw collega‟s. Het zou wat zijn… 
 
De heer VAN GESTEL: U vraagt u hebt hem, ja ik heb hem. 
 
De VOORZITTER: Het zou wat zijn als u hem niet had. Ja, maar dat we even goed weten waarover 
we stemmen straks, want ik zou het vervelend vinden als er toch in de gedachte over iets anders 
gestemd zou zijn en we komen daar straks beneden achter. Dat 70.000 wordt 100.000. Akkoord? Ja? 
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De heer VAN GESTEL: Motie 4 is inmiddels ook uitgetypt en komt u allen zo meteen tegemoet. Daar 
hebben wij slechts weggehaald na de eerste schorsing al punt onder constaterende bullit 5 en de 
aangepaste versie krijgt u dan nog, maar die constatering hebben we dan weggehaald. En in het 
besluit wat evenwichtig is, voorzitter, wordt het de term dorpsraad uiteraard vervangen door 
bewonersplatform. Die versie komt u dus zo toe, voorzitter, daarom is die wel mede ondertekend door 
de Roosendaalse Lijst en de SP. 
 
De VOORZITTER: Oké, dus motie 4 wordt gewijzigd.  En wordt ook rondgedeeld zo meteen op u 
tafeltjes. En motie 4 handelt over investeren aan de grens. Dat is motie 4. Dat was het?  
 
De heer VAN GESTEL: Dat was het, ja. 
 
De VOORZITTER: Dan ga ik naar de fractie van het CDA. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, het gaat over amendement nummer 9. Wethouder Polderman heeft ons 
ervan overtuigd dat, met zijn betoog, dat 2015 een overgangsjaar is met betrekking tot dit onderwerp. 
En dat betekent dat wij dit amendement gaan intrekken, omdat er een ander amendement is wat 
voorziet in een eenjarige overbrugging. 
 
De VOORZITTER: Amendement, amendement nummer 9 budget buurthuizen van de fractie van het 
CDA wordt ingetrokken. Dus amendement nummer 9 kunt u terzijde leggen, gaan we het niet meer 
over hebben. Oké? Nog andere, andere punten? Dan ga ik naar de fractie van de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dank u wel.  Zoals de heer Yap net al mededeelde is er een 
gesprek geweest, constructief gesprek tussen de beide fracties over de motie armoede- en 
minimabeleid en komt er één motie. En de motie nummer 8 samenhangend armoede- en 
minimabeleid wordt nu aangepast. En wordt aangepast bij van mening zijnde dat, er komt een bullit bij 
en bullit vier luidt, het is al uitgetypt, hij is al rondgedeeld maar ik zal hem toch voor de goede orde 
even voorlezen: Een effectief en samenhangend lokaal armoede- en minimabeleid dat daadwerkelijk 
werkt als, het aanbod effectief is, alle groepen worden bereikt, er gezamenlijke uitgangspunten zijn, er 
een duidelijke taakverdeling is en duidelijk is wie verantwoordelijk is, de verbinding tussen de 
samenwerking met de organisaties versterkt wordt, de informatie uitwisseling op orde is en op wijk- en 
dorpsniveau wordt gewerkt. Dat is de aanvulling en dan wordt hij mede ondertekend door de Partij van 
de Arbeid, GroenLinks en D66.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dat was het. 
 
De VOORZITTER: Ja, meneer Yap klopt het? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, klopt helemaal. Als de partijen klaar zijn, ik wilde nog een motie intrekken, 
die was ik vergeten. 
 
De VOORZITTER: Wat, wat gaat u doen? 
 
De heer YAP: Een andere PvdA-motie nog intrekken die ik niet had genoemd, maar dat komt wel 
achteraan het rijtje weer. Ja graag. 
 
De VOORZITTER: De motie hier dus 8 wordt gewijzigd in die vierde bullit die we allemaal gehoord 
hebben, maar die wordt uitgedeeld. Oké. Dan mevrouw Koenraad en dan ga ik daarna nog even terug 
naar de heer Yap. Mevrouw Koenraad? 
 
Mevrouw KOENRAAD: In de motie nummer 17 over de oplaadpunten wil GroenLinks wijzigen bij het 
eerste bolletje verzoekt het college te verzoeken voor 1 mei 2015. 
 
De VOORZITTER: Dus 1 maart wordt 1 mei, dat is het enige… 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja. 
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De VOORZITTER: Dat is de enige wijziging. Nou dat doen we zo af. Motie 17 wordt gewijzigd, dictum 
eerste bullit waar stond 1 maart 2015 dat wordt 1 mei 2015. Oké? Dan ga ik even terug naar de heer, 
naar de heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, motie 14 lokale mensenrechten agenda Roosendaal is van iedereen wordt 
gelet op uw gloedvolle betoog ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 14 lokale mensenrechten agenda Roosendaal is van iedereen 
wordt ingetrokken, gaan we niet over stemmen. Ik ga naar de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij krijg ik straks vijf minuten spreektijd 
daar lukt het ook wel.  
 
De VOORZITTER: Ja, voor zover het allemaal nog nodig is op dit late uur. Hou het allemaal gezellig. 
De heer Schijvenaars, fractie Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, amendement 15 brengen wij in stemming. Amendement 17 
brengen wij in stemming. En de strekking van amendement 16 dat was om het geld voor het sociale 
domein ook daadwerkelijk te oormerken voor het sociale domein. De wethouder gaf in zijn reactie aan 
dat hij dat ook echt zal gaan doen door te verwijzen naar een eerder aangenomen motie van de SP, 
daarmee heeft de wethouder de strekking van de motie, van het amendement overgenomen, 
voorzitter en hoeven we hem ook niet meer in stemming te brengen. Met dank aan de wethouder.  
 
De VOORZITTER: Maar wordt amendement 16 nou door u ingetrokken? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: Amendement 16 voorziening sociaal domein wordt ingetrokken. En de interpretatie 
van de beantwoording van het college is geheel en al voor uw rekening, zeg ik er even ambtshalve bij.  
Wij gaan, of ik ga, naar… dan ben ik door alle fracties, ja niemand, daar ligt niks meer wat nog 
gewijzigd wordt of samengebundeld. Dit is de schorsingsopbrengst. En we krijgen nog die andere 
dingetjes wel rondgedeeld op onze tafeltjes. Ja dan, ik kijk naar de klok het is 21.30 uur. We hebben 
nog een tweede termijn van maximaal vijf minuten per fractie, maar ik nodig u uit om u te beperken, 
want we moeten daarna ook nog gaan stemmen. We zitten al vanaf 16.00 uur hier, de bevolking moet 
het ook nog kunnen blijven volgen. Dus ik doe een appel op u beknoptheid en ik geloof dat het kan, 
want standpunten liggen schat ik in toch wel vast. Maar dat is aan u. De VLP, de heer Van Gestel 
opent de tweede termijn. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Toch even kort op het handhaven parkeertarieven 
2014-2015, dat hebben we dus nu aangepast naar het juiste bedrag voor het straatparkeren. En wat 
de facto bij Parkeerbeheer BV een minderopbrengst kan zijn is eigenlijk niet ons probleem, dat is het 
probleem van Parkeerbeheer BV strikt genomen. Dus wat dat aangaat, voorzitter, is dat een probleem 
van latere zorgen die eventueel natuurlijk meegenomen kan worden in het nieuwe parkeerbeleid. Dan 
wegwerken achterstallig onderhoud, voorzitter, ja daar blijven wij wel achterstaan. Het is niet 
ongebruikelijk om het college te vragen iets te onderzoeken, iets te doen, iets een opdracht weg te 
leggen. De opdracht is niet specifiek ga het morgen wegwerken hier hebt u geld. De opdracht is 
eigenlijk gaat u toch eens proberen geld te genereren. Wellicht dat u met die strekking beter kan 
leven, wellicht dat u daar ook een toezegging op kan doen. De overige zaken blijven staan. Dan 
voorzitter, ja de VLP, ja we hebben de Begroting goed gelezen. Achter alle goede zaken die we 
vanavond regelen zijn er natuurlijk ook een aantal punten waar we iets minder goed mee kunnen 
leven, voorzitter. Dat betekent dus dat we aankomen bij een drietal punten. En wij houden u voor dat 
wij de belastingverhoging bijvoorbeeld op de parkeerbelasting nou daar staan wij dus niet achter. 
Sterker nog, voorzitter, ik denk na het nieuws van afgelopen weken dat als iemand vandaag Brussel 
belt dat de ambtenaren echt van hun stoel afspringen de lucht in als u zegt dat de inflatie in 
Roosendaal 2,3% is. Ze snakken naar 0,4%, ze snakken naar 0,5 in Roosendaal hebben we hem 
gewoon 2,3% inflatie. En ik denk, voorzitter, dat dat niet meer reëel is, het is ook niet meer van deze 
tijd. En daarom vinden wij dat ook jammer dat de parkeertarieven dus gaan verhoogd gaan worden, 
dat is weliswaar 7% plus nog eens 10 cent. En dat, voorzitter, in een tijd waar we dus dan de toeristen 
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de stad uit jagen en de consumenten de binnenstad uit jagen. De parkeertarieven zijn daar toch zeker 
een orde, een onderdeel van. Als u al kijkt naar Etten-Leur waar het starttarief al 50 cent is, dan komt 
u in Roosendaal van een koude kermis thuis. En dat, voorzitter, in schril contrast want Riek Bakker lijkt 
het sprookje slecht te laten aflopen. Want de oud-voorzitter van het ROF die zonder tastbare 
resultaten aan de slag moet, ja voorzitter, die is eigenlijk weer terug bij af waar ze ooit begonnen zijn. 
De ideeën moeten weer opnieuw vanuit diezelfde organisatie opkomen. En daar hebben we een heel 
traject van dure consultants voor gehad om eigenlijk te vertellen meneer Van Pul gaat u maar weer 
verder waar u ooit begonnen bent. Wij wensen hem veel succes, maar is het allemaal echt nodig 
geweest? En om daar dan weer een voorziening voor te hangen van 10 miljoen euro sec, lijkt ons 
overbodig en onnodig. Maar als we dat in ieder geval kunnen uitgeven aan andere economische 
impulsen dan is dat nog het enige winstpuntje van vanavond. En de VLP heeft ook moeite met de 
invulling van het sociale domein an sich, dat hebben we vorige week behandeld. En de samenhang 
van het beleid heeft voor ons daarom te veel twijfel en het lijkt ook in de Begroting dat toch net zoals 
vorige week al aan de orde was gestalte te krijgen. Ja en laten wij het dan maar zeggen vanavond, 
het amendement, geen motie meneer Schijvenaars, amendement voorzitter, van de VLP en de SP 
samen om voor dit jaar dat geld geoormerkt te laten en dat gewoon nog niets mee te doen, uitstekend 
amendement voorzitter. Dat blijkt maar weer vanavond, dat geeft niets aan over de Begroting van 
volgend jaar en daar praten we vanavond toch over. En de Begroting van volgend jaar was voorzien 
een grotere storting in de reserve van die voorziening, grootte van storting nemen we genoegen met 
minder storting. Afijn de coalitie en de VLP merkt op dat dat minder bedrag in ieder geval 
doorgeschoven wordt naar de andere op te richten financiering namelijk die van de binnenstad. En 
dat, voorzitter, is ons jammerlijk genoeg. Daarmee hebben we vanavond benadrukt wat we belangrijk 
vinden, we hebben voorstellen ingediend waar u waarschijnlijk ook achter kunt gaan staan en u vertelt 
wat we dan niet zien zitten in deze Begroting. En daarmee is wat ons betreft voorlopig ook alles 
gezegd. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik ga naar de fractie van het CDA, de heer Mol. 
 
De heer MOL: Voorzitter, over een paar zaken willen wij nog wat inbreng leveren. Allereerst een 
aanvulling bij een motie voltooiing Agenda van Roosendaal, daar staat de SP ook onder als indiener. 
Had ik misschien daarnet moeten vermelden maar het was mij even ontschoten. Verder hebben wij, 
pardon, onze twijfels over sommige zaken, dat gaat bijvoorbeeld over dat onderzoek van die 
kunstgrasvelden. Budget neutraal, prima voorwaarden. Maar eigenlijk vinden wij, dat klinkt wel erg 
groen, vinden wij voetbal op echt gras gewoon veel vanzelfsprekender dan op kunststof. En je hebt 
natuurlijk minder onderhoud op kunstgras maar, maar waar blijft de geur van dat gemaaide gras, 
voorzitter. En ja ik maak het nog erger, waar blijven de modderstrepen op mijn witte sportbroek als ik 
een sliding maak. En ja mijn moeder was daar nooit zo blij mee toen ik vroeger voetbalde, maar ze 
mopperde nooit, want ze wist dat het erbij hoorde. En mijn vader die zag aan die strepen op mijn witte 
sportbroek hoe mijn inzet was geweest. Dus die vond dat fantastisch. En ik vraag me af of u niet 
straks in de toekomst de inzet van onze jonge spelers moet gaan aflezen aan de schaafwonden waar 
ze mee thuiskomen. En ik heb daar geen goed gevoel bij, maar aangezien er toch waarschijnlijk een 
meerderheid dreigt om dat onderzoek te steunen zijn wij ervoor om in dat onderzoek de 
gezondheidsrisico‟s dan ook met name mee te nemen, want daar is ook wel eens wat over te doen. Ik 
refereer even aan dat Amerikaanse onderzoek wat u ongetwijfeld allemaal heeft gelezen. Dus als de 
Roosendaalse Lijst ons kan toezeggen dat dat meegenomen zou kunnen worden in het onderzoek 
dan denken wij er toch over dat het verstandig is om het te steunen, want wie weet komt er wel uit dat 
we beter op gewoon gras kunnen blijven spelen. Dat zou fijn zijn. Dan de motie investeren aan de 
grens. Wethouder Verbraak heeft uitgelegd dat het eigenlijk overbodig is. Maar wij hebben een hele 
goede relatie met onze Christen Democratische collega‟s in Essen en we hebben het ook wel eens 
over die dingen. En in het kader van die samenwerking en die uitwisseling denken wij als de motie 
toch wordt ingediend dat wij hem dan gewoon gaan steunen. De herstructurering bedrijventerreinen, 
ontzettend belangrijk initiatief, juichen wij buitengewoon toe. Maar wij vinden het eigenlijk onmogelijk 
om van die, dat budget economie in het bijzonder binnenstad ook nog die bedrijventerreinen te gaan 
herstructureren. Dat gaat gewoon niet werken, dus dan zouden we er met z‟n allen voor moeten 
kiezen om dat budget te verdubbelen of ergens voor gaan sparen ofzo. Dat weet ik niet maar dat laat 
ik graag even aan de, aan D66 over die dat gaat indienen. Alle moties met betrekking tot werkloosheid 
en werkgelegenheid die wilden wij in principe heel erg steunen, maar wij hebben goed geluisterd en 
gehoord dat er eigenlijk al instrumenten genoeg zijn om deze zaken aan te pakken. En dat betekent 
dat als we er nog meer instrumenten bijleggen dat er nog meer ambtenaren aan de slag moeten om te 
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zien of dat dat wel goede instrumenten zijn. En dan schieten we wellicht ons doel voorbij, dus vandaar 
dat wij daar heel voorzichtig mee zijn. Dan heb ik nog afvalbakken legen in het weekend. Dat vinden 
wij eigenlijk gewoon een vorm van verkeerd gedrag belonen. Want als je de ruimte schept om 
vervolgens weer ellende daarin te gooien, dan ben je verkeerd bezig. Dus zouden wij niet willen doen. 
Dan handhaven parkeertarieven en zo, dat is amendement 14, wij zijn geneigd om dat te steunen. 
Maar daarover willen wij toch nog als het mag een vraag stellen aan de wethouder. Zou dat nou niet 
beter bij de nieuwe Binnenstadscommissie neergelegd kunnen worden, dat die daar iets over gaan 
zeggen. Of duurt dat misschien toch te lang. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap op dit punt? 
 
De heer YAP:  Voorzitter, dank voor het CDA voor de reactie op de moties ten aanzien van werk, 
bestrijding van de werkloosheid. U zegt er zijn al veel instrumenten, dus we moeten daar niet meer 
aan toevoegen, maar bent u ervan overtuigd dat de instrumenten die Roosendaal, de gemeente 
Roosendaal ook inzet ook effect hebben, omdat we zien dat het niveau bijstand nog steeds oploopt. 
Iets van 1.500 dossiers in 2013 inmiddels weer naar 1.600. Kunt u daar antwoord op geven? 
 
De heer MOL: Ja, dat is mij iets, iets te complex, voorzitter, om daar inhoudelijk op in te gaan, want 
die informatie heb ik ook niet beschikbaar. Het is in dit geval heel simpel. Wij waren geneigd zoals ik 
het zeg om alles te steunen op het gebied van werkgelegenheid en de bestrijding van de 
werkloosheid, maar we hebben vertrouwen in onze eigen wethouder die ons heeft overtuigd dat er 
instrumenten genoeg zijn. En wij zijn echt, wij schrikken van extra werk in het Stadskantoor, want ik 
weet hoe ijverig de mensen daar bezig zijn. Ik kom terug op dat parkeren nog even kort, voorzitter. De 
heer Van den Beemt en de Binnenstad. De heer Van den Beemt die sprak tot drie keer toe zijn 
teleurstelling uit over het tempo waarin in de Binnenstad onder leiding van hun eigen wethouder iets 
wordt ontwikkeld. En wij sluiten ons eigenlijk heel graag aan bij die teleurstelling. Maar wat doen we 
eraan met z‟n allen. Wij willen eigenlijk heel graag vanaf deze plaats alle partijen inclusief de 
wethouder aanmoedigen om kordater aan de slag te gaan, want de markt moet het doen maar de 
markt doet het niet alleen. Dus stimuleren, initiëren, uitdagen dat lijkt ons van essentieel belang. En 
daar zien wij de uitdrukkelijke rol voor de gemandateerde wethouder toch aanwezig. Tenslotte… 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt op dit punt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik ben het van harte eens met de oproep van het CDA. De 
VVD zegt ook al een jaar of twee, drie zeg maar dat de wethouder voor de binnenstad een beetje gas 
mag gaan geven. Je moet het doen met de stand van zaken waarin je start. Maar ik zou vragen kunt u 
de oproep ook iets breder dan één wethouder doen, want volgens mij zijn er meer mensen daar bezig 
en ach het was maar een gedachte die even in me op kwam. 
 
De heer MOL: Ja, de oproep is heel breed aan alle betrokkenen bedoeld, voorzitter. En dat heb ik 
geprobeerd voor het voetlicht te brengen. Ten slotte, over verbindend beheren volgens mij is, is 
amendement 15 nog steeds aan de orde, het is niet van tafel. En dank voor het verhelderende 
antwoord van de wethouder Theunis over 3 miljoen afvalstoffenheffing toestanden. Niet verstandig om 
dat terug te geven aan de bewoner, die tekst had ik al op papier voordat zijn antwoord kwam, dat 
vinden wij namelijk ook. Gewoon investeren in efficiënt ophalen van huisvuil en ervoor zorgen, 
proberen ervoor te zorgen dat die afvalstoffenheffing de komende jaren op ongeveer dit niveau kan 
blijven dan hebben we al iets fantastisch bereikt. De duurzaamheidsmoties van GroenLinks denken wij 
te gaan steunen. En daar wil ik het voorlopig bij laten, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer, meneer Mol. Ik kijk naar de fractie van D66, de heer Raggers. Ja. 
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn als D66 content met een beantwoording van onze 
vragen door en de toezeggingen van de betreffende wethouders. En vervolgens is D66 ook content 
met de samenwerking met diverse andere partijen om onze beide moties zodanig aan te passen voor 
en een mooi resultaat en een breed draagvlak. We brengen zowel motie 6 als 7 in stemming. Voor 
motie 6 de herstructurering van de bedrijventerreinen is D66 verheugd met de toezegging van gelden 
voor de bedrijventerreinen door de wethouder. En voor alle duidelijkheid als reactie op de heer Mol 
van het CDA de bestemmingsreserve investeringsimpuls is dus uit de motie gehaald. Ik ben verheugd 
te kunnen melden dat de Roosendaalse Lijst motie 6 nu ook mede ondertekend. En uiteraard hoop ik 
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nog wel dat we nog steeds op zoek gaan naar meer subsidies voor de bedrijventerreinen. Motie 7 de 
maatschappelijke effecten hebben we aangepast naar wat de wethouder heeft aangegeven. En we 
hopen daarmee dat deze motie ook de aanbeveling kan krijgen van de wethouder. Naast de moties en 
amendementen die D66 al mede heeft ondertekend wil ik onze steun nog graag geven aan één 
amendement en een motie. We zijn blij met de aandacht voor openbare ruimte vanuit eigenlijk alle 
partijen en mede ondertekenen graag in het bijzonder amendement 2 van de Roosendaalse Lijst en 
ook motie 5 van de CDA de voltooiing van de Agenda van Roosendaal willen we graag mede 
ondertekenen omdat het wat ons betreft duidt op goed bestuur. Tot zover mijn tweede termijn, 
voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. De heer Van Poppel heeft een vraag. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat over de gewijzigde motie 6 over het laatste 
punt wat dan gewijzigd is. Daar omtrent, de vraag is naar u gericht maar ook aan uw mede 
ondertekenaars, daar vraagt u dus om geld vrij te maken uit de post onderhoud openbare ruimte. 
Maar we hebben al diverse moties en amendementen net voorbij horen komen ook die aangeven, ja 
het geld dat we nu al beschikbaar stellen is al te weinig voor die ruimte en dan gaan we dat nog 
verdelen verder. Kunt u mij daar wat verduidelijking in geven? 
 
De heer RAGGERS: Ja, dank u wel. Ik ga voornamelijk mee met wat de wethouder hier al heeft voor 
aangegeven. Kijk het liefst hadden wij ook een hele grote pot met geld ergens te vinden die we 
daarvoor zouden kunnen gebruiken. En we willen nog steeds op zoek naar meer gelden, maar ja op 
dit moment nemen we alles wat we kunnen krijgen en dit is wat de wethouder ons kan toezeggen. Dus 
graag. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, wij willen graag de herziene motie herstructurering bedrijventerreinen ook 
mee indienen. Wij vinden het fijn als wij daar ook onder mogen staan.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel. Graag. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de SP, mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Ssssst…. Mevrouw Oudhof heeft het woord. 
 
Mevrouw OUDHOF: Heel kort. Wij gaan zeker mee met een aantal moties en amendementen, dat 
zullen we straks in de stemming laten zien. Waar we nog wel even aandacht aan willen besteden is 
toch de moties en amendementen over de openbare ruimte, die toch door diverse fracties ingediend 
worden of ingediend zijn. Daarvan, ja die nota verbindend beheren die is nog niet zo heel lang 
geleden aangenomen in de raad en eigenlijk alleen de Nieuwe Democraten stemden toen tegen deze 
nota. En daarin hebben wij als raad gezegd we gaan, we gaan anders werken. We gaan een nieuwe 
manier van werken ontwikkelen daar gaat eigenlijk de nota juist van uit. We gaan meer vraaggericht 
werken, we gaan meer in overleg met de bewoners. Nou, wat dat betreft, denk ik, dat heeft tijd nodig 
om zo‟n nieuwe werkvorm te vinden. We hebben toen ook afgesproken dat er een evaluatie zou 
komen en naar aanleiding van de evaluatie kan je iets bijstellen. Wij vinden dit nu dus ook veel te 
vroeg dat er nu allemaal extra geld gaat komen voor het onderhoud groen, groen, groen en onder.. ja 
en grijs en groen, want wij vinden eigenlijk moet je de evaluatie afwachten. En ja je maakt je als raad 
ook niet zo geloofwaardig, ja gaat toch een beetje hak, van de hak op de tak besluiten nemen. De ene 
keer besluiten we dit, de andere keer besluiten we dit. Dus wat dat betreft gaan wij niet mee met al die 
amendementen en die moties die daarover gaan. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de 
parkeertarieven. Daarvan heeft de raad de afgelopen tijd steeds ook dan het één dan het ander 
besloten, dat gaan we vanavond weer doen een aantal moties, amendementen die ingediend zijn. 
Daar ja, de SP heeft altijd gezegd van we moeten geen hak, hak op de tak besluiten nemen. Dus 
vandaar dat we daar ook nu niet in meegaan. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel heeft nog een vraag, denk ik, aan u. Of ik weet het wel zeker. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, een goede gok. Mevrouw Oudhof zegt net hak op de tak beleid, 
voorzitter. Juist ons amendement is ingestoken om het nog even te kunnen continueren, voordat we 
een echte verandering teweegbrengen. Om te voorkomen dat we hem volgend jaar gaan verhogen en 
een Binnenstadsorganisatie bijvoorbeeld zegt we gaan hem dan weer verlagen. Dus om dat juist te 
voorkomen hebben we daartoe een amendement ingediend.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat is ook denk ik, het enige amendement waarin we meegaan en 
dat we zelfs meegetekend hebben. Dat is om geen verandering meer te krijgen, gaan we nog in mee, 
dus vandaar. 
 
De heer VAN GESTEL: Dan mag die erbij, voorzitter. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, het wordt ook wat later. Dat is wat ik bedoel om dat kort te houden. Straks 
stemmen we nog tegen onze eigen moties en amendementen, je zult het zien. Tegen. Dat is wel eens 
gebeurd. Wij gaan naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer YAP. Tweede termijn. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Met onze wijzigingsvoorstellen en tegenbegroting proberen we 
dit college uit te dagen om ook daadwerkelijk goede ideeën om te zetten in actie. We zien ook graag 
een actieve overheid die volop te zien is in de Roosendaalse samenleving. De wijk- en 
dorpsmanagers zijn hiervan goede voorbeelden. Dan nog een toelichting op de moties met name ten 
aanzien van de bestrijding werkloosheid, de motie startersbeurs, de motie meesterbeurs die 
voorliggen. Ik mag toch nog een poging wagen om met name het CDA en ook andere partijen die nog 
niet mede hebben ingediend te overtuigen om toch deze moties te steunen. We hebben kunnen zien 
dat de meeste wethouders vrij open zijn, in die zin het steuntje in de rug. We zien het met de heer 
Polderman die dat aangeeft op de motie ten aanzien van het armoedebeleid en het minimabeleid die 
we gezamenlijk ook indienen. Ten aanzien van de moties werk maken van werk, startersbeurs en 
meesterbeurs hoor ik eigenlijk hetzelfde van de wethouder maar de conclusie is doe toch maar niet, 
want ik ben ermee bezig. Eigenlijk hoor ik op alle punten dat de wethouder daarmee bezig is. Wij 
zouden toch graag zien dat deze moties in meerderheid worden aangenomen, omdat je daarmee ook 
de wethouder kan afrekenen dat hij ook waar hij mee bezig is ook afmaakt en ook terugkoppelt aan de 
gemeenteraad. 
 
De VOORZITTER: Dan mevrouw Van den Nieuwenhof een vraag aan de heer Yap. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u, voorzitter. Ik wil aan de heer Yap vragen hoe, wat 
vindt u dan van de opmerking van de wethouder dat het niet zozeer nu is aan individuele gemeentes 
om nog eens dingen te gaan te ontwikkelen maar dat het meer in een breder verband van de 
Werkplein regiogemeentes zou moeten bekeken worden. Kunt u daarop reageren? 
 
De heer YAP: Voorzitter, zeker ik denk dat je het lokale altijd moet combineren met het regionale 
zeker ook omdat we in het kader van de Participatiewet gaan samenwerken op het Werkplein vanuit 
Etten-Leur, neemt niet weg dat je als Roosendaal wel kan vinden dat je een paar instrumenten, een 
paar ideeën zeer goed kan toepassen in Roosendaal en dus ook daarvoor kan pleiten in de regio. 
Neem het voorbeeld van de startersbeurs. Ik heb al gezegd dat dat in vele gemeenten wordt gebruikt 
waaronder Breda. Startersbeurs om nog even te corrigeren in de eerste termijn richting de VVD levert 
wel iets op voor de jongeren. Ik had dat nog even nagecheckt, ik had dat niet goed uitgelegd 500 euro 
per maand krijgt een jongere bij een startersbeurs. Dat is zo‟n instrument werkt in Breda, kunnen we 
heel eenvoudig bij aansluiten, waardoor ook de kosten bij de gemeente laag zijn. Nogmaals het is een 
heel goed initiatief en bruikbaar instrument wat in vele gemeenten wordt gebruikt. En in de moties in 
de drie moties ten aanzien van werkgelegenheid roep ik, of verzoeken wij enkel het college om dit 
soort instrumenten, dit soort initiatieven grondig te overwegen. En dus ook te onderzoeken, daarna 
voor 1 februari 2015 dit terug te koppelen aan de raad met ook andere instrumenten die gebruikt 
worden. En dan is het wellicht aan de raad om daar nog eens een nadere afweging over te maken van 
hebben wij daar extra budget voor over. Niks meer en niks minder wordt er in alle drie de moties 
gevraagd, waarbij u uiteraard, waarbij uiteraard wel het wel zo is dat wij de punten die wij noemen 
goede instrumenten vinden. En dat kan lokaal maar zeker ook regionaal. Voorzitter, ter aanvulling ook 
nog in, in mijn pleidooi om andere partijen hiervan te overtuigen is het zo dat de wethouder heel erg 
hing aan het voorbeeld Baanbrekend. We hebben kunnen zien dat er afgelopen week of vorige week 
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ik weet niet meer precies wanneer het was maar een Vacaturecafé is geweest waar werkzoekenden 
naartoe moesten. Ja, wij zijn daar namens de PvdA ook nog geweest en ja dat was toch een 
wisselend succes. Ik wil niet zeggen dat het helemaal mislukt is, maar overwegend positief is het ook 
niet geweest, omdat daar eigenlijk geen enkel maatwerk werd toegepast omdat er ook cliënten van de 
gemeente, klanten van de gemeente zijn geweest die bijvoorbeeld een ontheffing hadden van de 
arbeidsplicht van de sollicitatieplicht, ja wat doe je daar. Er klanten waren die amper de Nederlandse 
taal machtig waren, ja dan denk ik, investeer daar eerst op voordat je mensen de stap laat maken om 
met werkgevers te spreken. En ook dat er klanten waren die daar ook nog niet zo voor geschikt 
waren. Dan denk ik ook bereid die eerst goed voor op de arbeidsmarkt voordat je ze verplicht, want 
als je niet kwam kan dat een maatregel op je uitkering impliceren. Nou dan denk ik investeer eerst op 
het maatwerk. Vandaar dat wij zeggen met name in de motie werk maken om werk, van werk ga uit 
van een goede verbinding met vraag en aanbod maar ga ook uit van de kracht van de mensen. Wat 
past nou bij iemand om uiteindelijk het doel te maken dat iemand uit die bijstand komt, want we 
kunnen niks anders constateren. Ik heb de cijfers er nog op nageslagen dat het, de instrumenten die 
we nu inzetten nog niet echt een doorslaggevend succes zijn geweest. 2013 ik noemde het al 1.500 
bijstand dossiers inmiddels 1.600 en daarbij tel ik nog geeneens de werkloze jongeren, de 
werkzoekenden bij het UWV bij en de groep die we niet in beeld hebben. Dus nogmaals we doen 
enkel de oproep om van deze ideeën gebruik te maken en dat vervolgens terug te koppelen aan de 
raad. Ik hoop dat we daar toch samen met de indieners een meerderheid op kunnen krijgen. 
Voorzitter, in onze tegenbegroting hebben we nog een aantal belangrijke punten genoemd die we toch 
niet willen onthouden. Ik noem nogmaals de ontwikkelingen in het kader van integrale Kindcentra, 
alles op één school. Ik hoop dat de gemeente daar nog steeds werk van maakt ondanks dat dat 
wellicht een beetje stil heeft gelegen. En natuurlijk de woonagenda en daar wachten we in ieder geval 
nog even af wat daar wethouder Theunis de raad over bericht, daar komen we voor de rest 
behoudens het amendement startersleningen niet met wijzigingsvoorstellen. Voorzitter, dan nog kort 
even ingaande op de moties die voorliggen. Ja, ik vond het wel een mooi betoog van de heer Mol over 
die kunstgrasvelden, ik ben ook niet zo, ik ben actief, een fervent voetballer. Mijn linkerknie ligt nu 
open omdat ik in Dordrecht op een slecht kunstgrasveld heb gespeeld. En twee weken terug heb ik in 
Oosterhout gespeeld ligt mijn rechterknie open, dus geef mij maar gewoon gras. Maar ik begrijp wel 
de ontwikkelingen, de ontwikkelingen die bezig zijn in Nederland. Overigens was het kunstgrasveld in 
Oosterhout weer veel prettiger bespeelbaar dan het kunstgrasveld in Dordrecht, dus daar zit ook nog 
verschil in. Voorzitter, wat nog wel aardig was was een quote vanuit onze achterban waarom 
voetballen op een biljartlaken als je struikelt in je eigen straat over de stoeptegels, dus dat gaf in ieder 
geval iemand nog vanuit onze achterban mee. 
 
De VOORZITTER: Ik, Ik, ja, ik wijs even op uw... 
 
De heer YAP: Ja. 
 
De VOORZITTER: Spreektijd en u, u… 
 
De heer YAP: Ja, ik rond af. 
 
De VOORZITTER: De opvattingen over de moties merken we wel met…  
 
De heer YAP: Zeker 
 
De VOORZITTER: De stemmingen. 
 
De heer YAP: Zeker. Ik rond af ten aanzien van het 750 jarig bestaan Roosendaal. We prijzen dat 
daar geld inderdaad wordt gereserveerd. Ik kijk ook met name naar de portefeuillehouder dat hij daar 
ook aan denkt aan het initiatief serious request om dat toch ook verder in een plan van aanpak uit te 
werken. En vergeet ook onze televisietoren niet, want daar zien we ook nog steeds graag het 
beeldmerk van de gemeente Roosendaal op. En wat zou het mooi zijn dat dat in 2018, maar we 
hopen eigenlijk eerder nog gerealiseerd wordt. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: 2018 wordt een jubeljaar in velerlei opzicht. Goed, wij gaan naar de fractie van de 
VVD, de heer Van den Beemt. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Laat ik met uw favoriete onderwerp beginnen 
handhaving en toezicht in de binnenstad, ons amendement. Op uw advies zullen we dit om gaan 
zetten naar motie bij de komende behandeling van het integraal veiligheidsplan. En ik kijk al enorm uit 
naar de debatten die we daar dan er weer over gaan voeren.  
 
De VOORZITTER: Amendement? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: En dat was amendement 12. 
 
De VOORZITTER: 12 is hierbij ingetrokken. Amendement 12 extra handhaving en toezicht binnenstad 
maakt dus geen onderdeel meer uit van de besluitvorming. Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Amendement 14, het amendement op de 
parkeertarieven. Ik begrijp de vragen van bijvoorbeeld het CDA  kunnen we dit niet beter bij het 
Binnenstadsbestuur gaan leggen, want het is er niet. Maar zelfs als het was dan moet je je even 
realiseren dat het hier om heffingen en dergelijke gaat, het gaat om Parkeerbeheer. En de vraag is 
even of wij bereid zijn om het Binnenstadsbestuur het mandaat te geven om beslissingen over 
gemeentelijke parkeerheffingen te gaan nemen. Dat is een aparte discussie en die discussie wil ik 
graag met u voeren, maar u voelt al aan als we dat eerst gaan doen dan gaan we in 2028 misschien 
eens een keer concreet die 10 of die 20 cent bespreken, want eerst moeten we het hebben over wie 
er nu over gaat. Dus vandaar dat ik toch probeer het CDA mee te krijgen om nu bij de 
Begrotingsbehandelingen want daar, daar hebben we het vandaag over. Daar zitten de 
parkeerinkomsten, daar zit de 7% verhoging, dat is nu aan de orde. Vandaar dat we het nu ingediend 
hebben. We hebben enorme medewerking gekregen bij het uitzoeken van Parkeerbeheer. We hebben 
duidelijke steun gehoord vanuit het college. Alle verordeningen en heffingen moeten over een paar 
weken weer hier op deze tafels liggen om de instemming van de raad te krijgen, want dat is allemaal 
een gevolgtrekking van de Begrotingsbehandeling. Dus ik zie gewoon eigenlijk helemaal geen kans 
om aan, aan uw wens tegemoet te komen. Ik zou het graag proberen die consensus ergens te vinden 
maar dit is een plek waar een compromis of iets dergelijks niet gaat werken. Dus ik hoop dat ik u kan 
overtuigen. Er is eigenlijk naar onze opvatting maar één plek en één moment waar we het nog kunnen 
regelen als we het binnen een jaar geregeld willen hebben. Het is geen kwestie van vasthouden aan 
wat je hebt ingediend, maar wij zijn, wij zien geen andere mogelijkheid dan het nu hier voor te leggen. 
Mocht u er nog vragen over hebben, dan merken we dat ongetwijfeld vanzelf. De motie gesponsord 
beheer daar heeft wethouder Schenk terecht aangegeven is het nodig om er een apart raadsvoorstel  
van te maken. Nou soms hebben we een beetje mazzel, er staat in het dictum hiertoe de raad een 
raadsvoorstel aan te bieden waarin de kaders gesteld worden. En dat kan inderdaad in een ander 
raadsvoorstel dan staan. Er hoeft niet een separaat raadsvoorstel te komen. Dus zoals u zegt kan ik 
dat zo meenemen? Ja, wat ons betreft wel. En dan gaat u hier volgens mij een hele raadsbrede 
instemming mee krijgen. Het amendement, die haal ik er toch even uit, subsidieplafond activiteiten 
sport, recreatie en cultuur, wat hadden we hem graag mee ingediend. Het is jammer dat de mail ons 
dan weer net niet bereikt heeft. Het kan niet mijn spamfilter zijn daar heb ik even naar gekeken, maar 
we hadden hem graag mee ingediend. We zijn het er uiteraard helemaal mee eens. Dat was 
amendement 7. Ik ga niet een hele lijst langs van waar we allemaal voor en tegen zijn, daar hebben 
we de stemming voor.  Er is één zaak waar we nog eventjes helemaal met de heer Mol eens over zijn 
dat kunstgras. Ja inderdaad, moet je nou willen dat iedereen op het perfecte veld gaat voetballen, of 
hockeyen, of rugbyen, etcetera. We zijn ook heel erg blij dat er ook aan de club gevraagd wordt heeft 
u die behoefte. En ik hoop dat er een aantal zijn die zeggen nou wij willen onze jeugd nog gewoon in 
het zand laten spelen op echt gras. En er zit één aardigheidje aan. Ik ken toevallig het rugbyveld van 
‟s-Hertogenbosch ook kunstgras, als je dat zou doen da‟s in ieder geval goed voor het 
rookontmoedigingsbeleid, want je mag er niet in de buurt komen met een brandende sigaret want 
volgens mij vliegt het spul dan in de fik of zo. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, mijn excuses dat u niet alles heeft bereikt. Dat is niet, ja van 
mijn zijde een beetje tijdgebrek geweest, voorzitter, maar dat heeft u vorige week kunnen lezen. Maar 
als u hem in ieder geval wil mede ondertekenen willen wij dat misschien ook wel met gesponsord 
beheer doen en dan is dat voor de verslaglegging ook zo duidelijk, dus dan is dat een goede 
uitwisseling, voorzitter, vanavond. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Prachtig hé voorzitter, hoe dat gaat. Tenslotte motie 6 van D66 gepaste 
aandacht voor herstructurering bedrijventerreinen. We zijn erg gelukkig met de wijziging in het dictum 
en we zouden hem zomaar mee kunnen indienen als die gelegenheid er nog zou zijn. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Kan allemaal nog vlak voor de stemmingen. Maar dat moet u even regelen met de 
eerste indiener. Eens kijken waar zitten we nu. We gaan nu naar de Nieuwe Democraten, de heer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. We beslissen vanavond over een Begroting van 
orde van grootte 175 miljoen euro. We hebben al eerder besloten over de helft, 82 miljoen euro voor 
het sociale domein. En nu gaat het dus over de tweede helft. We hebben ons heel bewust beperkt tot 
de hoofdlijnen. We voeren ook iedere keer, elk jaar weer hetzelfde verhaal waar wij, waar wij voor 
staan, de kerntaken, het onderhoud, het beheer, altijd pal staan voor het sociale domein. En we 
hebben of we hadden drie amendementen voorbereid. En ik begin even met het amendement numero 
17 over die lagere lasten afvalstoffenheffing. De wethouder ontraadt dat ten zeerste, hij komt dan met 
argumenten als er komt ook nog een heffing aan van 15 euro per ton. Nou dat is omgerekend, is dat 
op jaarbasis een tonnetje. De, ik geloof de heer Brouwers van de VLP die komt met de vraag over 
kent u de berap II waar inderdaad een beroep wordt gedaan op een deel van die voorziening. Dat is 
inderdaad een bedrag van orde van grootte 6 tot 7 ton. We praten over een voorziening met een 
omvang van 3,3 miljoen, dan blijft er dus nog 2,5 miljoen over. Vervolgens zegt de wethouder we 
moeten dat geld bewaren voor allerlei extra investeringen, ideeën die we hebben, enzovoorts. Prima. 
Maar waar is het plan? Het plan is er niet. Conclusie de wethouder wil het potje wil hij gewoon 
bewaren, dat snap ik wel vanuit zijn verantwoordelijkheid. Maar wij zijn er voor onze inwoners en die 
inwoners hebben dat potje gevuld. En dat is een potje van 2,5 miljoen. Dan zegt de wethouder nog ja 
maar goed als u het gelijk gaat teruggeven dan is dat per huishouden iets van 60, 70 euro. Voorzitter, 
als je goed kunt rekenen ja en je beperkt je tot 1 miljoen euro dan is het dus orde van grootte 700, 800 
euro of uh 200, 300 euro dat zijn de feiten, voorzitter. Maar goed, het wordt ontraden door de 
wethouder. We hebben ook nog expliciet in ons dictum gezegd gebruik dat geld nu voor een 
tariefsverlaging en/of extra inzameling, en/of extra inzameling ook daar wil de wethouder niet van 
weten. Met andere woorden hij stelt gewoon voor geloof me nou maar ik doe wel wat goed is voor de 
stad u hoeft zich als raad daar niet druk over te maken. Wij hadden het geld heel graag anders 
besteed. Wij hadden het geld wel graag willen teruggeven aan onze inwoners. En we zullen ook de 
motie of het amendement wel in stemming gaan brengen, voorzitter. Dan het amendement numero 15 
het bekende verhaal over die 24 miljoen euro. Op basis van de behandeling van de 
Programmabegroting heeft het college gezegd we hebben 24 miljoen euro nodig om de kwaliteit op 
niveau te krijgen, zwart op wit, 24 miljoen euro. Vervolgens schrikt iedereen zich een hoedje, want dat 
is heel veel geld. En wij snappen ook dat je 24 miljoen euro niet in één jaar meer weg kunt zetten 
daarvoor is het simpelweg te veel. Daarvoor hebben wij simpelweg te lang weggekeken van de 
problemen. En nu de samenleving steeds meer begint te piepen en heel hard begint te piepen, nu 
begint een meerderheid te komen om een beginnetje te maken. Om geld vrij te maken voor een eerste 
pleister van een half miljoen. Prima. Elke euro is hard nodig, dus ook dat voorstel zullen wij steunen in 
het kader van beter iets dan niets. Maar het is en het blijft een druppel op een gloeiende plaat. 
Vervolgens hebben wij voor de dekking hebben wij heel specifiek aangegeven waar je het vandaan 
kunt halen. En dan vervolgens zegt wethouder Schenk van in een interruptie met de VLP heeft u een 
denkrichting. Die denkrichting die staat hier, amendement numero 15. Daarin staat ook dat je 
inderdaad wil je die impuls maken, wil je het snel maken en wil je de grootste ergernis bestrijden van 
onze mensen dan moet je een stap zetten dan moet je ook een grote stap durven te zetten en niet 
verdergaan met jarenlang pleisters plakken wat we al zo lang aan het doen zijn, voorzitter. We hebben 
ook het amendement gebaseerd op toezeggingen van wethouder Schenk. Ze heeft ook gezegd van 
participatie, ze heeft gezegd over samenwerking tussen verschillende partijen. We denken dan 
bijvoorbeeld aan het gemeentelijk aannemingsbedrijf, aan Saver. We geven het allemaal aan. En dan 
vervolgens zegt u allemaal met elkaar we doen het toch maar niet. Wij hebben het voorstel gedaan. 
We hadden graag ook de wethouder het gegund dat zij bekend komt te staan als de wethouder die 
Roosendaal weer glans heeft gegeven, maar blijkbaar zegt de meerderheid hier laat het maar even 
rusten we zien volgend jaar weer verder. En we gaan weer doen wat we al jaren doen, de dingen 
doorschuiven naar de toekomst. En tot welk moment dan? Tot slot, dan zegt nog de wethouder in zijn 
eerste reactie komt u dan eens met cijfers. Voorzitter, ik hoop dat wij nooit met cijfers hoeven te 
komen dat er in Roosendaal mensen heel veel zorg nodig hebben gekregen omdat zij over die tegels 
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zijn gevallen. Maar wat ik u wel kan vertellen is dat steeds meer ouderen en mensen die slecht ter 
been zijn het steeds onveiliger vinden om de stad nog in te gaan. En tellen die mensen dan niet mee 
of anders mee. Waarom, waarom is het toch zo lastig voor u om mee te werken om de basis op orde 
te brengen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik ga naar mevrouw Koenraad van de fractie 
van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, allereerst is GroenLinks het zeer eens met de reactie van de 
heer Mol op amendement 3 over dat scheiden van afval, over het afval, nou, afvalbakken. Goh, het 
wordt echt heel laat nu. Het ledigen van de afvalbakken, het is inderdaad belonen van slecht gedrag. 
Bovendien mensen nemen zo ontzettend veel afval mee ook van winkels al van verpakkingen en alles 
en daar zit veel meer een oplossing. En wat wel leuk is om hier te vertellen is, als je bij Antwerpen 
Centraal naar buiten komt dan zie je daar gekleurde bakken staan waar mensen dus al kunnen 
scheiden. En kinderen vinden dat heel erg leuk om ook precies alles in de juiste bakjes te doen. Dus 
dat zou bijvoorbeeld weer wel een idee zijn om dat in de, op de Nieuwe Markt neer te zetten. En dat 
geeft ook wel wat reuring in activiteit, dat zouden we wel leuk vinden. Maar dat amendement 3 dat 
gaan wij ook niet steunen. Even over de motie lokale duurzaamheidsagenda die wordt ook gesteund 
door, of mede ingediend door de SP en zoals in de eerste termijn ook al vergeten was te vertellen ook 
door de Roosendaalse Lijst. Dan hebben we nog de motie oplaadpunten. We hebben de datum 
veranderd van 1 maart tot 1 mei. GroenLinks gaat er ook van uit dat bij deze groep het bewustzijn 
voor duurzaamheid ook goed aanwezig zal zijn en dat zij ongetwijfeld met zo‟n plan op de proppen 
kunnen komen. En als het dan onderdeel is van een ander plan vinden wij dat niet zo‟n probleem. En 
ik ga er even van uit dat de andere indieners dat ook niet vinden. Even nog wat meer informatie nog, 
het ging niet alleen over auto‟s maar ook over fietsen, dus wethouder Lok ging vooral in op het 
autoverkeer en dacht direct aan fiscale voordelen. Dat snap ik wel bij hem, dat hij er een beetje bij 
stond te grappen dat vinden we dan weer eigenlijk wel exemplarisch voor het cynisme wat hier toch 
een beetje omheen hangt van wel de fiscale voordelen opstrijken maar niet ook het elektrisch opladen 
maar gewoon benzine blijven tanken. En als GroenLinks al dacht van misschien zijn we niet meer 
nodig omdat deze moties toch nu en amendementen, eerdere amendementen maar nu deze moties 
ook wel op redelijk brede steun kunnen rekenen, maar gelukkig we zijn nog nodig. Dat is de conclusie. 
Dus, dat was het.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan tenslotte van de zijde van u raad, de 
hekkensluiter last but not least, de heer De Regt van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het ook kort houden, zodat we meteen kunnen 
gaan stemmen zo meteen. Eerst even een korte reactie op de heer Mol. Natuurlijk zullen in dat 
onderzoek de gezondheidsaspecten worden meegenomen, het is een integraal onderzoek waar ook 
dat deel van uitmaakt. Ik begrijp dat u gras wilt ruiken. Ik zou zeggen loop door de gemeente en u ruikt 
overal gras tegenwoordig, dus dat moet denk ik geen probleem zijn. En even serieus, dat was 
natuurlijk een grap, het gaat natuurlijk ook met name om de winterperiode. Periodes waar ook vaak 
wedstrijden niet door kunnen gaan vanwege de weersomstandigheden en dan is kunstgras natuurlijk 
een ideale oplossing. Over de moties die wij gaan steunen ga ik niks meer zeggen, dat spreekt voor 
zich. Ik wil alle mede indienaars van onze moties nogmaals bedanken en ook voor de fijne 
samenwerking die we de afgelopen week hebben gehad. Misschien even een korte toelichting op de 
moties en amendementen die we niet gaan steunen. En dan begin ik met amendement nummer 10 de 
Plusbegroting van de PvdA, ziet er inderdaad sympathiek uit maar de dekking die kunnen wij niet altijd 
ondersteunen. De motie of amendement 11 kans voor de starters op de woningmarkt dat gaan we niet 
aannemen omdat dat meegaat in de woonagenda. Dat vinden wij ook een goed idee. Dan hogere 
kwaliteit verbindend beheren, dat gaan wij ook niet steunen vanwege de dekking. Hetzelfde geldt voor 
de lagere afvalstoffenheffing, ook dat wordt ten zeerste afgeraden door de wethouder dus dat nemen 
wij over. Motie 3 wegwerken achterstallig onderhoud, ook daar vinden wij de dekking erg dubieus of 
nog onbekend, dus daar gaan we niet in mee. Dan de moties 9, 10 en 11 zoals de wethouder 
aangeeft gebeurt er al ontzettend veel op dat gebied dus wij vinden dat ook een beetje dubbelop met 
name Baanbrekend is daar al erg druk mee doende. Dus die gaan wij ook niet steunen. En de mbo-
agenda, nou die wordt betrokken in de, bij het economisch actieplan dus die zullen wij ook niet mede 
gaan steunen. Ik vergeet volgens mij nog amendement nummer 8, ook die gaan we niet steunen en 
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dat heeft te maken met de dekking. Wij gaan wel de voorstellen van de VVD steunen op het gebied 
van parkeertarieven. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Dat was de tweede termijn van de zijde van u raad. 
Ik kijk even naar ons college. Nog behoefte aan een tweede termijn? Ja? Ik loop jullie allemaal even 
langs. Wethouder Theunis behoefte aan een tweede termijn? Wethouder Verbraak wel kreeg ik door. 
Dus dan is het woord aan u. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK:  Voorzitter, nog een paar zaken die ik nog even wil benadrukken motie 6 door 
D66 gewijzigd en eigenlijk gezegd van dan halen we het niet uit economie specifiek meer de 
binnenstad, maar halen het geld voor de gepaste aandacht voor de herstructurering bedrijventerreinen 
uit het OOR in feite. Ik moet meneer Van Poppel van de SP inderdaad wel ondersteunen als hij zegt 
van ja als u het daar uit wilt halen dat betekent dat andere zaken in het gedrang komen die al bestemd 
waren. Er is nauwelijks ruimte, want prioritering voor technische kwaliteit is leidend in dat gebied. 
Praat maar even ook namens wethouder Schenk, dus in die zin als er geen extra middelen 
toegevoegd worden ja dan kom je wel in de problemen of je moet gaan verschuiven. En dat maakt het 
natuurlijk wel heel ingewikkeld, daar moet u vooral nog even goed over nadenken. Voorzitter, ik 
waardeer de Partij van de Arbeid bij monde van meneer Yap dat de partij vasthoudt aan instrumenten 
die succesvol kunnen zijn, geen misverstand daarover meneer Yap, dat beaam ik. Wij moeten als 
Werkplein samen met de zes gemeentes ook vooral gaan kijken de komende weken wat zijn nu de 
beste instrumenten die wij in kunnen gaan zetten op ons Werkplein om zoveel mogelijk mensen te re-
integreren naar werk. Dat punt dat hebt u zeker gemaakt dat is ook goed, goed weggezet. Wat ik 
minder waardeer is dat u hier de suggestie wekt alsof Roosendaal het slecht zou doen qua mensen in 
de bijstand. Voorzitter, dat is geenszins het geval. U hebt wel gelijk dat het aantal is opgelopen maar 
wij doen het relatief in Roosendaal helemaal niet minder dan andere gemeentes. Sterker nog onze 
instroom is ongeveer gelijk aan de uitstroom. Dus wat dat betreft steken wij ook niet negatief af bij 
andere gemeentes dus u moet hier niet het beeld wekken alsof wij het hier in Roosendaal allemaal zo 
slecht doen. En ik wijs maar op andere gemeentes die de instrumenten die u noemt wel inzetten die 
doen het daardoor ook niet beter dan dat wij doen. Voorzitter, dat wilde ik nog wel even wegzetten. 
Als laatste ja u zegt het Vacaturecafé heeft voor de eerste keer plaatsgevonden, hebben 120 matches 
plaatsgevonden. Kunt u zeggen ja dit mankeerde eraan, dat mankeerde eraan, dat kan beter, 
natuurlijk dat ervaren wij ook.  Het eerste wat wij gaan doen is het Vacaturecafé evalueren en kijken 
wat kunnen we verbeteren. Maar, voorzitter, het zijn allemaal instrumenten die wij in werking zetten 
om mensen te begeleiden naar werk. En dat daar fouten bij gemaakt worden of dat daar mislukkingen 
bij zitten dat klopt dat geef ik ruimtelijk toe. Maar het leidt mensen wel naar werkgevers en die 
gecoördineerde werkgevers benadering dat is één van de instrumenten die wij heel hard in moeten 
gaan zetten. Voorzitter, ik denk dat ik verder niks meer zeg over motie 4 dat is aan u raad om daar 
over te besluiten. En dan heb ik gezegd wat ik wilde zeggen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. U heeft een vraag van de heer Yap. 
 
De heer YAP:  Ja, voorzitter, u, ik dank de wethouder dat hij mijn betoog herhaalt, want ik heb ook 
niks meer en niks minder aangegeven over de inzet van het Vacaturecafé en wat ons daar is 
opgevallen ten aanzien van het verloop en de ervaringen van de klanten. En ik heb ook gezegd 
inderdaad dat het positief is dat er in ieder geval een groep vervolggesprekken heeft in het kader van 
werk. Maar even terugkomend op de instrumenten, ik heb ook enkel gezegd ik constateer dat de 
dossiers omhoog zijn gegaan ook niks meer en niks minder. Daarbij merk ik wel op dat u eigenlijk 
aangeeft toch de motie meesterbeurs en startersbeurs te ontraden. Maar dat vind ik vreemd want u 
zegt ik ga alle mogelijkheden met de regio met Werkplein onderzoeken en dan komen wij terug bij u 
bij u raad. Maar eigenlijk zegt u door de moties te ontraden sluit u eigenlijk die twee instrumenten al 
uit.  
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, misverstand. Ik sluit niets uit. Ik heb tegen u gezegd er zijn heel 
veel instrumenten. We worden overspoeld met instrumenten. Wij gaan als Werkplein hart van West-
Brabant kijken naar de beste instrumenten. U noemde daarstraks het woord maatwerk cruciaal in dit 
dossier en daar zullen we kijken welke instrumenten werken het beste en daar zullen we keuzes in 
moeten maken, want je kunt niet alles doen. Nou ik heb Baanbrekend genoemd als voorbeeld, wellicht 
gaat het dat straks worden. Maar het zou zomaar kunnen dat het andere instrumenten worden die u 
ook genoemd hebt hier vanavond, meneer Yap, dat heb ik meerdere keren aangegeven. En ik heb in 
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feite gezegd ja ik heb geen behoefte om dat via een motie te bekrachtigen. Maar dat is uiteraard aan u 
raad om daarover te besluiten en ik heb goed naar u geluisterd. En we zullen zeker alle suggesties die 
in de diverse gemeentes binnenkomen en ook binnen gaan komen, want we gaan met elkaar nog 
stevig spreken over werkgelegenheid in december, die komen zeker op de tafel van het Werkplein 
terecht.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Vervolgens nog het woord aan wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, voorzitter, dank u wel. Even heel kort over de motie over oplaadpunten elektrische 
auto‟s en elektrische fietsen. Mevrouw Koenraad vind het buitengewoon cynisch wat ik allemaal zei 
maar misschien wordt het ingegeven dat ik wel een auto heb en geen fiets dus ik kan ook geen 
gebruik kunnen maken. Ik heb overigens een elektrische scooter dus ik kan het misschien nog indirect 
wel doen. 1 mei daar kan ik althans als college goed mee vinden. Ik zal het bestuur vragen om toch 
vooral vaart te maken met de wens die u heeft. Het amendement van de VLP over de parkeertarieven. 
Ja, ik heb in de eerste termijn al als reactie aangegeven de 100.000 is onvoldoende want ook de 
parkeergarages missen daardoor inkomsten en dat kost 150. En u kunt wel zeggen dat u de 
parkeergarages niet aangaan maar u bepaalt het tarief van straatparkeren. En dat betekent dat in de 
garages daar niet boven mogen, dus die kunnen ook niet verhogen. Dus u dwingt de parkeergarages 
met een extra verlies. En zo werkt dat niet, we hebben ooit afspraken gemaakt met Parkeerbeheer. 
Eens in de twee jaar verhogen, zodat de parkeergarages ook betaald kunnen worden. Dus het gaat 
niet over 100, het gaat over 250. En u heeft nog steeds geen dekking.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het is kolderieke onzin want wij zijn niet verantwoordelijk voor 
hun begroting, hun budget of hun financiering. Dat zijn ze vooral zelf. Wij zijn verantwoordelijk voor het 
straatparkeren, daar gaat de motie ook of het amendement ook duidelijk over. Als Parkeerbeheer BV 
slim en wijs is dan doen ze zelf die 50.000 euro besparen en kloppen dan aan als het op is. Maar niet 
zeggen dat het 250.000 euro moet zijn. Ik ga ook niet over de exploitatie van zwembad De Stok. Als 
daar verlies wordt gedraaid dan nemen we dat met het jaarverslag. Zo werkt dat eenmaal. 
 
De heer LOK: Nee, want zo is het namelijk niet, maar dat heb ik uitgelegd en dat ga ik geen tweede 
keer meer doen. De parkeer… het amendement parkeertarieven en de opmerking van het CDA dat 
het, of het niet beter zou zijn geweest als het Binnenstadsbestuur daar iets van zou vinden. Ja.  Maar 
u gaat over de tarieven en nog niet het Binnenstadsbestuur. Maar als u daarmee impliciet probeert uit 
te leggen dat u goed zou vinden als het Binnenstadsbestuur in het vervolg over de tarieven gaat, dan 
zal ik dat met het, zal ik dat aan het Bestuur mededelen dat u daar voor bent. Maar zo bedoelt u dat 
niet, dat snap ik. Maar nogmaals, ja de raad gaat over de tarieven dus het is niet anders. We gaan 
zorgen dat we natuurlijk voor de volgende Begroting in 2016 over alles wat met de binnenstad gaat 
het bestuur een mening heeft kunnen vormen en u dat dan zal mededelen. En dan gaat het niet over, 
enkel over tarieven maar ook over al die andere onderwerpen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, dank u wel, wethouder Lok. Dan sluit ik de beraadslaging en gaan we 
over tot besluitvorming. En ik neem u als volgt, als volgt daarin mee. We hebben ter vaststelling drie, 
drie agendapunten, agendapunt 1 het vaststellen en dan onderdeel 1, 2 en 3 u ziet dat op uw, op uw 
agenda. Vervolgens hebben we agendapunt 2 om die geheimhouding te bekrachtigen. En dan hebben 
we 3  nog in kennisnemen van de actualisaties van de reserve en voorzieningen tot en met 2018. Nu 
hebben wij, de griffier en ik, eens naar de amendementen gekeken en dan pakken we eerst de 
amendementen en dan ook in volgorde van verstrekkendheid die zien op beslispunt 1 sub 1, het 
belangrijkste punt eigenlijk van vanavond het vaststellen van de concept Begroting 2015 inclusief 
meerjarenramingen 2015-2018 en het Investeringsplan 2015-2018. En dan komen wij in volgorde als 
eerste over het amendement te spreken dat is amendement 15 en dat amendement heet “Hogere 
kwaliteit verbindend beheren”. Wil één uwer over dat amendement een stemverklaring vooraf 
afleggen? Niemand, dan gaan wij daarover stemmen. Wie is voor amendement nummer 15? Daarvoor 
heeft gestemd de fractie van de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij nog steeds allemaal op 1.1 in het, de agenda stemmen over 
amendement nummer 10, en dat is de “Plusbegroting 2015, Roosendaal toont veerkracht”. Dat is nu 
aan de orde. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand dan gaan wij stemmen. 
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Wie is voor amendement nummer 10? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de Partij van de Arbeid 
het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Dan amendement nummer 2 en dat handelt over het kwaliteitsimpuls openbare 
ruimte. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Wie is voor amendement 
nummer 2? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Roosendaalse Lijst, D66, Partij van de 
Arbeid, VLP, Roosendaalse Lijst, VVD, Nieuwe Democraten. Dus niet GroenLinks en niet de SP. 
Daarmee is het amendement aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan komen we bij amendement nummer 13 “Verlengen pilot gratis parkeren op 
koopzondagen”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Nee? Dan gaan wij besluiten. 
Wie is voor amendement nummer 13? Daarvoor hebben gestemd ik denk, alle fracties met 
uitzondering van de fracties van de D66 en GroenLinks. Ja, oké dan is het amendement aanvaard. Ja, 
het is wat het is.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 14 over de Parkeertarieven. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Ja, de heer Van Gestel ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het voorstel van de VVD en GroenLinks om de parkeertarieven 
te verhogen kan zeker niet op onze steun rekenen. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij daarover stemmen. Wie is voor 
amendement nummer 14? Daarvoor hebben alle fracties gestemd met uitzondering van de fracties 
van de Partij van de Arbeid, VLP, SP en de Nieuwe Democraten. Ik denk dat het amendement 
aanvaard is. Ja, 20-13, het amendement is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar amendement nummer 8 “Handhaven parkeertarieven 2014 voor 
heel 2015”. Dat is een gewijzigd amendement zoals u weet. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, in mijn termijn zei ik dat wij waren voor handhaven van de tarieven 
zoals ze nu waren om niet te veel onduidelijkheid te geven, maar deze. Bij dit amendement gaan we 
toch tegenstemmen omdat er geen dekking is en omdat het bedrag ook niet klopt. 
 
De VOORZITTER: Oké. Anderen nog een stemverklaring? Niemand? Ja, meneer Van Gestel zelf nog. 
 
De heer VAN GESTEL: De fractie van de VLP wil benadrukken hoe belangrijk het is om de 
parkeertarieven te handhaven voor 2015. Het amendement wat aangenomen is vorig jaar voor 2014 
betrof ook alleen qua dekking het straatparkeren en die heeft goed uitgepakt. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog? Nee. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het gewijzigde 
amendement nummer 8? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de VLP en de Nieuwe 
Democraten. Het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar, is dat, wat is dat, nummer 1, Amendement nummer, nummer 1. 
Dat is dat sparen, dat gewijzigde amendement dat sparen voor 750 jaar Roosendaal. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: De SP die kan dit amendement zeer zeker steunen want we voorzien graag in 
de behoefte om te voorkomen dat we voor onverwachte verassingen staan net zoals met het 
Koninklijk bezoek.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog? Wij gaan, ja ik zeg niks… spreek je straks wel. Maar dat is buiten de 
notulen. Wie is voor het gewijzigde amendement nummer 1. En daarvoor gaan massaal de handjes 
omhoog, denk ik. Dat is bij unanimiteit aanvaard en dat is heel prettig. Zo. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar amendement nummer 6 en dat gaat over de subsidie 
overbrugging buurthuizen. Behoefte aan een stemverklaring vooraf? De heer Schijvenaars?  
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De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. De fractie Nieuwe Democraten zal dit gaan steunen 
mijn collega de heer Beesems zal in het kader van mogelijke verstrengeling van belangen niet aan de 
stemming meedoen hij is inmiddels ook, heeft de zaal verlaten. En ik kan u ook melden dat de heer 
Beesems per 1 januari zijn voorzitterschap neerlegt en dat er inmiddels een vervanger is gevonden, 
want voor ons is 100% integriteit belangrijk.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor amendement nummer 6? Daarvoor, geloof bij unanimiteit dat is het geval. Aldus 
besloten. 
 
De VOORZITTER: Amendement nummer 5 dat gaat over de duurzaamheidsleningen in plaats van 
autovrije zondag. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? Dan gaan wij 
stemmen. Wie is voor amendement nummer 5? En dat is als ik het goed zie ook bij unanimiteit 
aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 7 dat is een amendement handelend 
over het “Subsidieplafond activiteiten sport, recreatie en cultuur”. Ook hier weer stemverklaring vooraf 
gewenst? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit amendement nummer 7? Met uitzondering van 
de fractie van de Nieuwe Democraten, de rest wel, is het aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan amendement nummer 3, dat is een gewijzigd amendement handelend over 
het leegmaken van afvalbakken in de weekenden. Behoefte aan een stemverklaring vooraf? Nee? 
Wie is voor dit gewijzigde amendement nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de 
Roosendaalse Lijst, D66, de VLP, even stem orde, VVD en de Nieuwe Democraten. Ik denk dat het 
aanvaard is ja. 22 voor 11 tegen, aanvaard. Goed. 
 
De VOORZITTER: We zijn zo klaar, echt zo klaar. We gaan naar amendement nummer 4 dat is het in 
stand houden reserve onderhoud speelgelegenheden. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf? Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, de Nieuwe Democraten zij het eens met wethouder Schenk dat 
dit amendement alleen maar de speelruimte beperkt en daarom zullen wij tegenstemmen.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad. Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie zijn, wie is voor 
amendement nummer 4? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fracties van 
de Nieuwe Democraten en D66. Het amendement is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Dan waren dit de amendementen op het agendavoorstel 1 sub 1. Dan gaan wij nog 
even nu alvast naar agendapunt 3 de actualisatie van de reserve en voorzieningen. Daar is, daar was 
maar dat zal al ingetrokken zijn. Nee, daar is een, ik bedoel eigenlijk amendement nummer 17 de 
lagere lasten afvalstoffenheffing, maar dat wordt nu apart beslist want dat is ook het voorstel om een 
extra beslispunt op te nemen, dus dat is nu als laatste amendement waarover we moeten stemmen is 
dat nu aan de orde. Dat is amendement nummer 17 en dat gaat over de lagere lasten 
afvalstoffenheffing dat is een extra beslispunt. Dat doe ik straks wel, nee dat doe ik straks wel… Wie is 
voor… Of iemand een stemverklaring vooraf? De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: We hadden onze inwoners dolgraag een forse tegemoetkoming gegund. 
We vinden het jammer dat dat geen medewerking krijgt van de raad.  
 
De VOORZITTER: Oké, anderen nog een stemverklaring vooraf? Niet het geval? Dan gaan we 
stemmen. Wie is voor het amendement nummer 17? Daarvoor heeft gestemd de fractie van de 
Nieuwe Democraten het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Ik pak nog even terug het voorstel onder 2, want ik zat daarmee wel in mijn 
gedachten dat, of drie sorry de actualisatie reserve en voorzieningen tot en met 2018, daar is ook een 
amendement op ingediend en dat heet “Kansen voor starters op de lokale woningmarkt”. Dat is 
amendement nummer 11, dus dat hoort bij zeg maar het agendapunt 3 van onze agenda. 
Amendement nummer 11 kansen voor starters op de lokale woningmarkt. Dat is nu aan de orde. Eén 
uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, op zich, op zich is dit een sympathiek amendement. Alleen het 
advies om het mee te nemen in de woonagenda dat vinden wij een goede dus vandaar dat wij toch 
tegen dit amendement gaan stemmen. 
 
De VOORZITTER: Oké. Anderen nog een stemverklaring vooraf? De heer Mol. 
 
De heer MOL: Wij nemen het ook mee naar de discussie over de woningmarkt. 
 
De VOORZITTER: Anderen nog? Nee? Dan gaan wij erover stemmen. Wie is voor dit, voor dit 
amendement nummer 11? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, de VLP, 
GroenLinks, de Nieuwe Democraten. Het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Dan hebben we over alle amendementen gestemd. Dat betekent dat wij nu gaan 
stemmen over het moedervoorstel wat dus geamendeerd onder 1.1. Ik loop even de drie voorstellen 
af. Wij stellen u voor: 1 vast te stellen nou ja sub 1 dat heb ik al een keer gezegd, waarop de 
amendementen zijn behandeld. Sub 2 handelt over om de concept-Programmabegroting 2015 te 
wijzigen conform de begrotingswijziging voortvloeiend uit de aanbiedingsnota bij de 
Programmabegroting. En sub 3 de bijgevoegde herziene grondexploitaties vast te stellen. Aldus op 
onderdeel 1 geamendeerd zoals zojuist besloten. Wie wil hierover nog een stemverklaring vooraf 
afleggen? Dat is de heer Schijvenaars en vervolgens de heer Yap. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, bij behandeling in de Commissie hebben wij al duidelijk 
gemaakt dat wij toch wel problemen hebben met deze Programmabegroting. We hebben op grond 
van die discussie hebben wij een poging gedaan om de Begroting zo te wijzigen dat het zou bijdragen 
aan de basis op orde. We moeten na vanavond vaststellen dat de grootste ergernis van de inwoners 
in Roosendaal niet wordt weggenomen. We moeten vaststellen dat de Begroting vol staat met allerlei 
verborgen potjes waar we geen vinger achter krijgen. Daarmee draagt deze Programmabegroting niet 
bij aan de basis op orde voor ons stadje en zijn wij helaas gedwongen om tegen deze 
Programmabegroting te stemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft aangegeven dat het lastig is om deze Begroting 
nu er weinig zicht is op de plannen en ambities van dit gemeentebestuur. Er wordt enkel gewerkt aan 
een financieel evenwicht, de balans slaat net in het voordeel tot goedkeuring met een signaal namens 
de Partij van de Arbeid dat het volgend jaar stukken beter moet. Aan de arbeid a.u.b. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen over het 
agendavoorstel 1. Wie is dus voor de Begroting, want dat, vat hem eventjes samen. Wie is voor 
agendapunt 1? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de Nieuwe Democraten 
en de VLP. Dat zeg ik goed. De Begroting is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Sub 2 van uw agenda om de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Ik neem 
aan dat dat conform is bij u allen. Ja, dat is het geval. Daar is ie. 
 
De VOORZITTER: En 3 kennis te nemen van de actualisatie van de reserves en  voorzieningen tot en 
met 2018. Daarover nog iemand? Conform. Ja. Voilà. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de moties. En de moties doen we gewoon in volgorde van 
indienen. We beginnen bij motie nummer 1 “Onderzoek kunstgrasvelden buitensportaccommodaties”. 
Motie nummer 1. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? Wat zegt u? Nee? Goed, wij 
gaan stemmen. Wie is voor motie 1. Voor motie nummer 1 heeft u allemaal gestemd. Bij unanimiteit 
aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar motie nummer 3 “Wegwerken achterstallig onderhoud”. Eén uwer 
een stemverklaring vooraf? Nee? Wie is voor motie nummer 3? Daarvoor heeft, hebben gestemd de 
fracties van de VLP en de Nieuwe Democraten. De motie is verworpen. 
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De VOORZITTER: De gewijzigde motie 4 “Investeer aan de grens”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring? Nee? Dan gaan wij stemmen over de gewijzigde motie 4. Wie is voor? Voor heeft u 
allen gestemd. Ja. Bij unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 5 dat is de “Voltooiing van de Agenda van Roosendaal”. Behoefte 
aan een stemverklaring? Niemand? Wie is voor motie nummer 5? Daarvoor heeft u bij unanimiteit 
gestemd. Aanvaard bij unanimiteit. 
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie 6 gaat over de gepaste aandacht voor de “Herstructurering 
bedrijventerreinen”. Behoefte aan een stemverklaring vooraf? De heer Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, de strekking van deze motie is goed. Begrip gelden uit de post 
onderhoud openbare ruimte vinden we toch te vaag, we zien liever ja dat het geld is al schaars dus 
dat moet al met veel moeite inzetten voor onderhoud een beetje ook op kwaliteit houden en we zien 
dan liever ook dat er geld gevonden wordt uit onder andere provinciale subsidies maar dat staat niet in 
deze motie, dus vandaar dat we tegen stemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand? Dan gaan wij stemmen over de 
gewijzigde motie 6. Wie is voor deze motie. Voor deze motie heeft u allen gestemd met uitzondering 
van de fractie van de SP en de, nee jullie hebben voorgestemd, alleen de fractie van de SP tegen. 
Daarmee is de motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie 7 dat handelt over de maatschappelijke effecten. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Niemand? O, sorry meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik kon er in mijn tweede termijn niet op ingaan omdat toen de tijd was 
verlopen, maar wij staan als mede indiener onder deze motie. Ik zie dat het digitaal al keurig is 
verwerkt. 
 
De VOORZITTER: Ja en daarmee komt het ook op papier, papier te staan. Dat is genoteerd. Anderen 
nog van u raad? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de gewijzigde motie 7? Daar bent u 
allemaal voorstander van, ja. Hij is aanvaard bij unanimiteit. 
 
De VOORZITTER: De gewijzigde motie 8, dat handelt over het “Samenhangend armoede- en 
minimabeleid”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring daarover? Niemand? Dan gaan wij 
daarover stemmen. Wie is voor motie 8? Daar bent u met uitzondering van de Nieuwe Democraten 
allemaal voor. Daarmee is de motie aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 9 “Werk maken van werk”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring? Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, ik doe één stemverklaring voor de moties die allemaal 
betrekking hebben op werk en instrumenten voor werkgelegenheid. Wij vinden die moties van de Partij 
van de Arbeid zeer sympathiek. Ook voor ons is werkgelegenheid voor Roosendalers heel belangrijk, 
maar nu we immer deel uitmaken van het Werkplein willen we graag het Werkplein de gelegenheid 
geven om uit te zoeken wat goede instrumenten zijn en wat het goede beleid is voor meer werk. Tot 
zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u, dank u wel. Anderen nog behoefte aan een stemverklaring? Niemand? 
Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 9? Daarvoor hebben gestemd de fracties van D66, 
PvdA, VLP, GroenLinks en de Nieuwe Democraten. We gaan eventjes, even tellen. 12 voor en 21 
tegen, dat betekent dat de motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar motie nummer 10 en dat gaat over de “Startersbeurs voor 
Roosendaalse jongeren”. Ook hiervoor weer wie wil er een stemverklaring afleggen? Mevrouw 
Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voor deze motie gaat de SP voorstemmen omdat wij vinden dat alles in het werk 
gezet moet worden om jongeren aan het werk te helpen. 
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De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter de zojuist verworpen motie hebben wij beschouwd als zijnde het 
moedervoorstel waarbij deze motie inderdaad een logisch vervolg zou zijn. Het is jammer dat die 
eerste motie het niet heeft gehaald. Maar zullen uiteraard dit soort moties wel gaan steunen. 
 
De VOORZITTER: Oké. Anderen nog van u raad? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 
nummer 10? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, VLP, D66, SP, 
Nieuwe Democraten, GroenLinks. Even tellen. Met 16 stemmen voor en 17 tegen is de motie 
verworpen. Even nog afhameren. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie nummer 11 dat is de motie die gaat over de 
“Meesterbeurs voor Roosendaalse oudere werkzoekenden” en dat zijn dan de 50-plussers. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wij gaan stemmen. Wie is voor motie 
nummer 11? Dat is PvdA, D66, VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten. Ik denk dat het dezelfde 
stemverhouding is van net… 12 voor 21 tegen, motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: We zijn er bijna. Dan gaan we naar motie nummer. Nummer 13 dat gaat over “Mbo 
middelbaar beroepsonderwijs, mbo-agenda Roosendaal”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
vooraf? Nee, dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 13? Daarvoor hebben gestemd de fracties van 
de SP en de Partij van de Arbeid. De motie is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan naar motie 15 “Gesponsord beheer”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? Nee? Wie is voor motie nummer 15? Dat vindt u met z‟n allen, bij 
unanimiteit aanvaard. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar motie nummer 16 “Lokale duurzaamheidsagenda”. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Wie is voor motie 16? Als ik het goed zie bent u daar 
met uitzondering van de fractie van de VLP allemaal voor en daarmee is de motie aanvaard. 
 
De VOORZITTER: En dan hebben we de laatste motie dat is de gewijzigde motie 17 inzake 
“Oplaadpunten elektrische auto‟s en elektrische fietsen”. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring 
hierover? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 17? Daarvoor hebben gestemd, ik 
veronderstel, ik moet goed kijken, een ieder. Ja. Dan is deze motie hier bij unanimiteit aanvaard. 
 
4. Sluiting 
 

De VOORZITTER: Dames en heren, niks meer aan, niks meer aan de orde zijnde sluit ik om 22.55 uur 

na zeven uur vergaderen minus een uur pauze, sluit ik de begrotingsbehandeling. Ik dank u voor uw 

komst.  
 
Burgemeester Niederer sluit de vergadering om 22.55 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
Op 10 december  2014. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


