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1. Opening  
De VOORZITTER: Goedenavond. Als iedereen een plaatsje kan zoeken dan zou ik graag beginnen 
met de raadsvergadering van 7 april. Oké. Welkom allen. Niet alleen de raad, maar ook een goed 
bezette publieke tribune. Dat zien we graag dus ik zou zeggen ik hoop dat u vanavond een goede 
raadsvergadering zult zien. Het is in ieder geval een rijkgeschakeerd menu. Of de maaltijd ook 
smakelijk wordt dat bepalen we, denk ik, met z’n allen. Dus wat dat betreft staat alles open. Wat 
betreft afmeldingen, nou ja u zie mij hier dus u snapt dat ik de burgemeester moet afmelden. Voor de 
rest zijn er geen afmeldingen. Wel iemand die later komt en dat is van het CDA mevrouw Van den 
Nieuwenhof. Voor de rest heb ik geen bericht doorgekregen van afmelding of later komen. Omwille 
van het feit dat we liefst met een volledige raad willen vergaderen hebben we het stukje van het 
installeren van een nieuw raadslid, een nieuw tijdelijk raadslid naar voren getrokken. En ja bij deze 
zou ik dan ook graag mevrouw Heessels willen uitnodigen. En de Commissie van, ik dacht dat de heer 
Aygün het woord zou doen? Klopt dat? Ja? 
 
De heer AYGÜN: Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, 
bestaande uit de heren Michael Yap, Cees Janssen en ondergetekende heeft de bij de Kieswet 
gevorderde stukken ingezonden door mevrouw Heessels onderzocht en in orde bevonden. Gebleken 
is dat mevrouw Heessels voldoet aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen. De Commissie 
adviseert tot haar toelating als lid van de gemeenteraad van Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dan gaan wij over tot het…dan ga ik eerst even de raad vragen of zij 
gehoord hebbende de Commissie van Onderzoek van Geloofsbrieven of zij een bezwaar hebben 
tegen de installatie van een tijdelijk raadslid voor de SP, mevrouw Heessels. En ik zie daar niemand 
de vinger voor opsteken, dus ik ga ervan uit dat daar geen bezwaar tegen is. Dan gaan wij nu over tot 
het installeren. 
 
De VOORZITTER: Hallo? U heeft gekozen voor het afleggen van de belofte. Ik zal de tekst van de 
verklaring van de belofte uitspreken en daarna verzoek ik u om mij te antwoorden met “dat verklaar en 
beloof ik”. “Ik verklaar en beloof dat ik om iets in deze functie te doen of te laten rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat 
ik getrouw zal zijn aan de Grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als 
burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen” als raadslid herstel, verkeerde tekst hier, maar het 
is een raadslid wat we aan het installeren zijn, dus dat ga ik eventjes benadrukken. En dan zou ik nu 
graag van u het antwoord horen. 
 
Mevrouw HEESSELS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan rest mij nog een officiële stap en dat is het uitreiken van een 
Roosenspeld en natuurlijk de bijbehorende bloemen. 
 
Mevrouw HEESELS: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Alstublieft. En dan schors ik nu, vijf minuten is voldoende, denk ik, om iedereen 
even langs te laten komen om u te feliciteren. Welkom. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Oké, dan kunnen we nu als bijna volledige raad dan, mevrouw Van den 
Nieuwenhof die moet nog komen, starten met het volgende punt en dat is het vaststellen van de 
raadsagenda. Er is een verzoek… Mevrouw Van den Nieuwenhof welkom. Er is een verzoek om 
interpellatie binnengekomen van de fractie van de VLP. En wellicht dat het handig is en dat mag van 
uw plaats wat mij betreft, dat mag u zelf weten, dat de indiener een toelichting geeft op het verzoek. 
Als u dat wilt. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, uiteraard, voorzitter. U heeft allen het interpellatieverzoek ontvangen en 
gelezen. Ondanks berichtgeving over de e-mails lijkt het me toch goed om vanavond de gestelde 
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vragen te laten beantwoorden door het college dus daarom ook toe te staan dat interpellatie kan 
plaatsvinden, waarna we eventueel met elkaar in debat zouden kunnen als daar aanleiding toe is. Ik 
ga niet vooruitlopen natuurlijk op de zaak maar dat is even in korte lijn. De bewoners hebben 
benadrukt dat voor hen tijd van essentie is, dus daarom vraag ik de vergadering om dat ook vanavond 
dan toe te staan. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. En dan wil ik het nu aan de raad voorleggen. En 
dan het beste misschien even met handopsteking of u het alleen eens bent dat dit interpellatiedebat 
toegevoegd wordt aan de agenda. Mag ik dat van u raad zien? En dat is volgens mij unaniem, dus het 
interpellatiedebat is goedgekeurd of is akkoord gegaan door de raad. Zoals gebruikelijk, normaal 
gesproken zetten we dat dan later op de agenda. Misschien dat gezien de nogal drukke publieke 
tribune en ook als een geste naar het publiek toe dat we dat wat eerder op de agenda zetten. En dan 
wil ik het eigenlijk gewoon vooraan de agenda zetten dus, nu de A-stukken en voor het B-stuk als u 
het daarmee eens bent. Maar dat neem ik aan van wel. Dan gaan wij door met de, met het vaststellen 
van de raadsagenda. Er zijn ook twee spoedeisende moties aangediend of ingediend en die zijn 
beiden zijn die inzake de woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden aan de Wouwseweg, u 
allen bekend. Wat normaal gesproken zo is en dat doen we zo dat we eerst gaan bepalen of u als 
raad het eens bent met de spoedeisendheid van dat karakter van de motie of het onderwerp van de 
motie. Dus eigenlijk wil ik daar eerst even de heer De Regt, dat mag van uw plaats verwoord worden 
en dan alleen het spoedeisend karakter toelichten. Dus ga uw gang meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij achten onze motie inzake het stopzetten van de 
plannen voor de woonvoorziening voor drugsverslaafden in de Westrand spoedeisend. Afgelopen 
maandag 4 april ontvingen wij een memo vanuit de gemeente Bergen op Zoom met informatie over de 
lobby voor financiering vanuit Den Haag voor de voorgenomen woonvoorziening. Uit deze memo 
bleek dat de lobby niet succesvol is geweest en dat er geen financiering loskomt. Deze informatie 
werpt nu een ander licht op het dossier en hierdoor kan er nu na lang knagende onzekerheid en met 
name voor de omwonenden eindelijk duidelijkheid worden verschaft. Nog langer wachten achten wij 
onnodig en niet verantwoord. Tevens is het zaak zo snel mogelijk verder te gaan met het zoeken naar 
alternatieven. Kortom de spoedeisendheid zit hem in het snel verschaffen van duidelijkheid voor 
omwonenden en het verder kunnen werken aan andere oplossingen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. De VLP, de heer Van Gestel, neem ik aan? Ga uw 
gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zoals reeds vorige week donderdag aan u aangekondigd 
dienen wij een motie in “Staak de realisatie hostel Wouwseweg”, dat is voorzitter ja  breed uitgemeten, 
dus heeft u allen kennis van genomen. Ik ga u tijd besparen, ik zou willen vragen dat in één debat 
samen met de motie van de Roosendaalse Lijst te willen agenderen. En dat in dat debat beide moties 
als eerste twee partijen in te dienen en dan de overige raadsleden aan het woord te horen wat zij 
daarvan vinden. En uiteraard hopen wij op een raadsbrede meerderheid, maar dat is ook weer 
vooruitlopen. 
 
De VOORZITTER: Fantastisch, meneer Van Gestel, u kunt mijn gedachten lezen, want dat is precies 
wat ik wilde voorstellen. Dus wat dat betreft zijn we het helemaal eens met elkaar. Ik heb begrepen dat 
ook op de publieke tribune wederom voor deze moties, of voor dit onderwerp in ieder geval een ruime 
aanwezigheid is. Dus ik wil ook voorstellen dat in tegenstelling tot wat we normaal gesproken doen dat 
ze dus naar punt 7 gaan, dat ook deze wat eerder op de agenda komen. En ik wil dan voorstellen om 
dat na het interpellatiedebat te doen, zodat beide… Ja. Dus wat dat betreft kan ik helemaal 
instemmen met uw voorstel dus. Dan het volgende punt voordat we dat echt op de agenda kunnen 
zetten en dan is dit punt klaar van de agenda, is dat ik aan de raad vraag of zij het eens zijn met de 
spoedeisendheid zoals die net is toegelicht door beide raadleden. Mevrouw Koenraad? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, GroenLinks is het helemaal niet, is helemaal niet zo overtuigd 
van de spoedeisendheid van de moties. Bovendien vinden we het ook jammer dat er twee moties 
voorliggen. Ik denk dat VLP en Roosendaalse Lijst het ook voor mekaar hadden kunnen krijgen dat er 
gewoon één zou liggen. Dus wat GroenLinks betreft had het ook gewoon volgende week gekund. 
Maar om nou te zeggen dat alle mensen weer naar huis moeten, dat is ook niet wat we willen dus dan 
laten we het daardoor maar gewoon wel doen. Maar goed, dit is het standpunt van GroenLinks.  
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De VOORZITTER: Oké en dat is genoteerd, dank u. Verder nog iemand die…? Mevrouw Oudhof van 
de SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, wij zien wel de spoedeisendheid van deze moties, want er zijn 
veranderingen. Dus ik denk dat het heel goed is dat deze moties nu in deze vergadering wel 
behandeld worden.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Verder niemand van u raad die een… Dat is niet 
geval. Zoals ik zei dan komt het op de agenda, direct na het interpellatiedebat en dat… en ik word 
ingeseind dat ik nog even formeel ook moet vastleggen dat er inderdaad een meerderheid van de 
raad is die het eens is met de spoedeisendheid. Ik weet dat de twee heren die een opmerking 
gemaakt hebben dat eigenlijk al hebben aangegeven, maar even voor de goede orde als u per 
stemming dus met handopsteking even aan kunt geven dat u het eens bent met de spoedeisendheid. 
En ik zie wederom een unaniem oordeel. Dank u wel. Bij deze is dat zo gedaan.  
  
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 24 maart 2016 
De VOORZITTER: Dan ga ik verder met punt 3 van de agenda en dat is het vaststellen van de 
besluitenlijsten van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 24 maart. Er zijn 
mij geen amendementen bekend die binnengekomen zijn dus bij deze zou ik u willen vragen om de 
besluitenlijst als zodanig akkoord te verklaren. En bij deze is dat het geval.   
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
De VOORZITTER: Dan komen wij bij de ingekomen stukken, schriftelijke vragen en actie- en 
motielijst. En als eerste… Ik zie een vinger van de heer Van Gestel van de VLP. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Van de ingekomen lijst van stukken zouden wij stuknummer 995699 familie 
Lindeman overlast Markt 93 willen dooragenderen naar de eerstvolgende gelegenheid per 
Commissievergadering en daarnaast uiteraard het ingekomen LIS-stuk betrekking hebbende op het 
interpellatie, interpellatieverzoek maar dat wordt zometeen behandeld.  
 
De VOORZITTER: Prima en zo genoteerd.  
 
b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de schriftelijke vragen of liever gezegd de beantwoording 
daarvan. Ik ga het iets anders doen dan normaal misschien. Ik ga gewoon vragen aan de partijen en 
dan eens even onafhankelijk van welk beleidsterrein, dus zowel voor de beleidsterrein bestuur, als 
beleidsterrein omgeving en ik ga dan even gewoon van boven af de fracties af. Heeft de VLP op één 
van hun of meerdere van hun ingediende vragen nog een toelichtende vraag. Dat is het geval. De 
heer Van Gestel ga uw gang. Noemt u even het, voor de, het volgnummer erbij dan weten we allemaal 
waarover het gaat.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Sowieso om vraag O41-2016 leefbaarheid 
Roosendaalse wijken volgens Ministerie inclusief bijlagen. Dank aan mevrouw Schenk voor de 
beantwoording van de vragen, die waren ontzettend goed. Slechts op het laatste onderdeel waarin wij 
vragen kunt u bij de, als u daar mogelijkheid hebt kunt u dan bij het Ministerie extra inzet wat dat ook 
is of extra middelen binnenhalen, omdat we met drie buurten op een lijst staan van slechte buurten in 
Nederland, of niet leefbare buurten zal ik het zo zeggen. Daarvan is het antwoord ja daar zien wij de 
noodzaak nu niet van in. Maar mochten de mogelijkheden er zijn mag ik dan aannemen dat de 
wethouder dat dan wel doet. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Als er mogelijkheden zijn maken we er zeker gebruik van. Maar we hebben niet 
zozeer gezegd van we zien het niet zitten de werkwijze is gewoon totaal anders en die staat wel 
uitgelegd in de beantwoording van deze vraag. Dus ja de beantwoording is nu voldoende strekkend 
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maar als er meerdere mogelijkheden zijn voor meer blauw op straat dan is dat vaak een bredere 
algemene beleidswijziging. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk dat was voldoende. Nog een vraag? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, B50-B51 voor de formaliteit zal ik morgen daarover een verzoek tot 
informatie richten aan het college. 
 
De VOORZITTER: Dat is prima. Dat waren uw toelichtende vragen. Dank u. Dan als ik de volgorde 
even beetneem dan is het Nieuwe Democraten. Geen toelichtende vragen? Oké. Dan Roosendaal… 
Nee, hij zegt nee. Ik zag de heer Beesems nee schudden maar dat is niet zo of? 
 
De heer SCHIJVENAARS: Nee. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, het gaat over de vraag over  “So you think you can work”. De 
wethouder erkent dat er, dat die ene kandidaat dat die inderdaad al weinig succesvol een baan had. 
Klopt daarmee dan de conclusie dat dat hele circus dus welgeteld één plaatsing heeft opgeleverd voor 
44.000 euro en is dat nou kosteneffectief? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak? 
 
De heer VERBRAAK: Nee, voorzitter, klopt niet.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik krijg hier zo’n hekel aan. Dan stel ik een fatsoenlijke vraag en 
dan krijgen we zo’n formeel antwoord van nee dat is niet zo. We zijn toch verdomd toch niet in een 
soort studentencafé beland. 
 
De VOORZITTER: Ho, ho, ho kunt u uw taal een klein beetje kuis, we zijn hier op een serieus platform 
meneer Schijvenaars en zo als u eigenaar bent van uw vraag is de heer Verbraak eigenaar van zijn 
antwoord en ja zo is het nu eenmaal. En het is één toelichtende vraag. Dank u wel. Dan zie ik 
Roosendaalse Lijst met een aantal vragen. Eén van die vragen de heer Goossens. 
 
De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Bij onze vragen over de uitstel van samensmelting SPR 
en primair onderwijs is bij vraag 8 was onder andere de vraag waarom wilt u de keuze uit scenario’s 
welke binnen Rijksbudgetten dienen te zijn bij de toch al drukke behandeling van de Kadernota plaats 
laten vinden. Antwoordt de wethouder onder andere ik ben bereid om de scenario’s eerder ter 
beschikking te stellen, dus onze aanvullende vraag is van of de wethouder inderdaad de scenario’s en 
de cyclus voor de Kadernota ter beschikking wil stellen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Kort en krachtig. Dat waren alle vragen van de Roosendaalse Lijst? Dan PvdA met 
één vraag. Ik zie de heer Yap een vinger opsteken. Ga uw gang. 
 
De heer YAP: Ten aanzien van peuterspeelzaalwerk, wanneer worden die scenario’s aan de raad 
voorgelegd. Kan de wethouder hier een datum aan koppelen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik zal dat voor 1 mei doen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik aan het CDA die heeft maar één vraag, beschut werken. 
Daar een vraag over? De heer Mol van het CDA. 
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De heer MOL: Ja, voorzitter het accent van die pilot beschut werken dat ligt op jongeren. Zijn we blij 
mee, maar is het de wethouder bekend wat met 33 fte wat er beschikbaar komt houden we natuurlijk 
een achterstand. Is de wethouder bijvoorbeeld bekend hoeveel leerlingen, VSO leerlingen uitstromen 
dit jaar op Mytylschool, Da Vinci college en Kameleon en hoe denkt, hoe denken we dan die 
achterstand in te lopen. Dat is mijn vraag. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, daar wordt op dit moment volop naar gekeken. De reden dat er dit 
jaar met een pilot gewerkt wordt is, gaat worden is omdat de behoefte nog niet geheel duidelijk is, 
want we hebben ook een doelgroepregister zoals u weet en daar kunnen jongeren ook voor in 
aanmerking komen. Het UWV speelt daar een hele belangrijke rol in. Dus de doelgroep registratie dat 
is ook een reële optie. Mocht het nou zo zijn dat er straks echt fte’s tekort komen dan kom ik uiteraard 
bij u terug met een verzoek om die fte’s uit te breiden. Maar het is, de eerste aanmeldingen die komen 
nu binnen, die worden onderzocht door het UWV en dan zullen we gaan beoordelen hoe we met deze 
jongeren verder aan de slag gaan. En dat komt overigens ook nog terug op de thema-avond op 11 
mei aanstaande over jeugdwerkeloosheid.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. En dan de laatste fractie in ieder geval binnen 
het kader van schriftelijke vragen is de SP. Wilt u nog een… Herstel, de VVD komt ook nog ja. Ga uw 
gang. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de vragen getiteld menselijke maat bij 
Werkplein. Wij waren dusdanig bedroefd door de antwoorden van de wethouder dat wij daar graag 
nog eens van gedachten over willen wisselen met de wethouder. We zouden het daarom graag op de 
werkvoorraad willen plaatsen en daar resteert mij nog de aanvullende vraag, die gaat over antwoord 2 
daar wordt geschreven dat in 27 gevallen de 100% boete zou zijn uitgedeeld. Over welke periode gaat 
dit precies, is dat 1 jaar, 2 jaar? Kan de wethouder dat nog even verduidelijken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, heb ik op dit moment niet paraat. Ik zal u dat via de dagmail laten 
weten.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Verbraak. Dan nu wel de laatste, dat is de VVD. Is daar 
nog een toelichtende vraag. Ja, de heer Boons. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb een vraag over de straatnaamvernoeming 
Johan Cruijff. We hebben een straat vernoemd naar Nelson Mandela  192… <verspreking>,   2013 
overleden. Is de wethouder het even vergeten in zijn beantwoording en de VVD begrijpt dat Nelson 
Mandela van een andere orde is als Johan Cruijff, maar toch wil de vraag even stellen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dat laatste dat kunnen we betwijfelen natuurlijk. Maar inderdaad moet ik 
erkennen, toevallig hadden wij in het college even een discussie van ook bij de beantwoording die ik 
inderdaad vrij snel, misschien wel te snel aan u heb toegestuurd laat ik daar eerlijk in zijn, maar toen ik 
mij ook al afvroeg van o ja hoe zat het ook alweer met Nelson Mandela, want dat klopt inderdaad niet 
dat dat en dan kan ik wel zeggen me verschuilen ja dat vond de raad allemaal heel belangrijk. Ja wat 
dat betreft Johan Cruijff dan kunnen we dat, maar in die zin zat er inderdaad wel even een omissie in 
de beantwoording. Ja.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis. En dat was dan de laatste toelichtende vraag en 
daarmee is dat punt afgesloten. 
 
c. Actielijst en motielijst 
De VOORZITTER: Volgende puntje van dit agendapunt is de actielijst. Zijn er nog vragen of 
opmerkingen naar aanleiding van die actielijst? Ik zie verder geen animo daarvoor, dus bij deze is dat 
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afgehandeld. Hetzelfde geldt voor de motielijst. Zijn daar nog op- of aanmerkingen op en ook dat is 
niet het geval.  
  
5. A-Categorie 
a. Voorstel 17 Eerste wijziging Verordening Onroerendzaakbelastingen (OZB) 2016 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door naar punt 5 van de agenda vanavond en dat is de A-categorie 
en dat zijn de of dat is, want het is er maar eentje. Het is een stuk wat dus, waar dus niet het woord 
over gevoerd wordt maar wat wel ter stemming gebracht wordt. Ik kijk even rond of er fracties zijn die 
voordat we tot stemming overgaan tot een stemverklaring willen komen. Dat is niet het geval. Dan 
vraag ik u of u akkoord kunt gaan met dit punt. En ik neem aan van wel. En dat is bij deze dan 
officieel.  
 

- Aansluitend op agendapunt 5.a komt ter vergadering eerst agendapunt 7.a aan de orde. - 
 
 
6. B-Categorie 
a. Voorstel 18 Realisatiekrediet gezamenlijke huisvesting scholen Sponder en Fakkel 
(Dit agendapuntpunt komt aan de orde na de behandeling van agendapunt 7.b. handelend over de  
Spoedeisende eigenstandige moties VLP en Roosendaalse Lijst inzake Woonvoorziening  Chronisch 
Drugsverslaafden)  
 
De VOORZITTER: En dan gaan wij vervolgens snel verder want we zijn natuurlijk een beetje over de 
officiële tijd heen maar die flexibiliteit die hebben wij. Dan gaan wij verder met het bespreekstuk wat 
nog op de agenda staat. Ik moet even bladeren omdat wij de volgorde veranderd hebben. Momentje. 
En dat is het originele punt 6, Realisatiekrediet gezamenlijke huisvesting scholen Sponder en Fakkel. 
En GroenLinks heeft daar een termijn in, mevrouw Koenraad. Mevrouw Koenraad, ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Als je een nieuwe school bouwt geeft dat een 
eenmalig en geweldige kans om het hoogst haalbare na te streven op duurzaamheidsgebied. In 2014 
is een Green Deal scholen ondertekend door de Primair Onderwijsraad, de Voortgezet Onderwijsraad 
VNG en de Ministeries van allerlei zaken en het Klimaatverbond Nederland en het ruimte-OK verhaal. 
Die missie, dat is een hele brede missie van die Green Deal scholen is een gezonde leer- en 
werkomgeving voor leerlingen en medewerkers te creëren in een voor schoolbesturen betaalbaar 
gebouw. En er is ook een uitvoeringsprogramma bij dat nu loopt en tot 2017 in ieder geval aansluit 
ook bij de VNG die nu met het energieakkoord bezig is. Uitgangspunt is vooral te zorgen dat 
financiering geen belemmering meer vormt om maatregelen te nemen. Er is dus duidelijk een balans 
tussen duurzaamheid, het binnenklimaat van scholen en betaalbaarheid. Dus die drie elementen 
zitten daarin. En daar zijn ook subsidies bij, investeringssubsidies maar ook exploitatiesubsidies. Een 
bestaande school verduurzamen is veel ingewikkelder, dan vanuit wat we nu hebben een groene lei 
kunnen starten en een energieneutrale school neer te zetten. Deze kansen komen sporadisch voor. 
We hadden de kans bij Da Vinci en deze school is prachtig geworden. We zullen het allemaal zien. 
Alleen qua energie en installatie is niet toch het uiterste geprobeerd en dat is zonde. We hebben nu 
weer een kans. Gelukkig staan de thema’s energie en binnenmilieu in Roosendaal al wel hoog op de 
agenda als je ook kijkt naar het voorstel. Dus het is ook niet zo dat er helemaal niets gebeurt en ook 
daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar toch is er nu ook weer een aarzeling bij zowel gemeente als 
schoolbesturen als het gaat om het uiterste te halen als het gaat om deze eenmalige mogelijkheid die 
het bouwen, wat ik al zei, van zo’n nieuwe school biedt. Er is in het raadsvoorstel immers al een norm 
gesteld daar zit een B-norm in terwijl het ook A kan zijn. We gaan voor een niveau 8 GPR en dat kan 
ook 10 zijn. En GroenLinks zou daarom deze raad willen uitdagen om zich uit te spreken over een 
aanpak waarbij we niet van te voren alles bepalen met betrekking tot energie en binnenkwaliteit, maar 
gaandeweg het aanbestedingsproces en ontwerpproces nog ruimte houden om schoolbesturen en 
gemeente te laten ontdekken wat die uiterste mogelijkheden zijn. Dat we eigenlijk de kans houden om 
ook heel flexibel in te springen op de razendsnelle ontwikkelingen die op dit moment in dat gebied zich 
afspelen, want de markt heeft natuurlijk die energieontwikkeling al lang ontdekt. En de markt gaat altijd 
veel sneller dan wij. En dat we kijken naar wat het schoolbestuur zelf kan investeren, wat de 
gemeente kan investeren en wat er aan subsidies ook binnen te loodsen is. En de mensen van Green 
Deal scholen staan al startklaar om ons te ondersteunen, dat is hun opdracht. Ik zag bijvoorbeeld ook 
dat de Green Deal gemeente vraag om een hpo aan te melden voor een pilot verduurzaming. Dat 
zouden we ook kunnen doen, dat is een ander onderwerp dat gaat over bestaande scholen. De 
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boodschap is eigenlijk, mensen er kan meer dan we nu denken. En we hebben het niet over één 
collegeperiode, de gebouwen die schrijven we af in 40 jaar, maar dit gebouw dat staat er echt nog wel 
even langer dan veertig jaar. Vandaar dat ik een amendement heb voorbereid, of GroenLinks heeft 
dat natuurlijk voorbereid. En ik zal daar het beslispunt van voorlezen. Besluit: Na beslispunt 2 een 
nieuw beslispunt 3 op te nemen, namelijk: Alle genoemde optimaliseringsmogelijkheden á euro 
642.476,00 te honoreren, maar tegelijkertijd de mogelijkheid open te houden voor het college om 
gaandeweg het ontwerp- en aanbestedingsproces een aanvullend voorstel te doen aan de raad voor 
het toekennen van ruimere financiering ten behoeve van het bereiken van ultieme 
duurzaamheidsmaatregelen en maatregelen voor een gezonde leer- en werkomgeving. En het 
volgende beslispunt te vernummeren naar 4 en verder. En dat is mede ingediend door de VLT, de 
VLP de heer Van Gestel. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dit amendement heet amendement “Duurzaamheidsmaatregelen” en 
krijgt mee als nummer 1 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik kijk naar de wethouder. 
De heer Verbraak, ga uw gang. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Bij de motielijst die vanavond voorlag bij u raad staat nog 
steeds in de motielijst op 2 november 2011 droeg u de motie “Duurzaamheidsmaatregelen de 
Sponder” al op: Het college op te dragen de raad bij het nieuw in te dienen voorstel voor de 
kredietstelling met betrekking tot de unilocatie SBO De Sponder, daar is nu ook de Driespan 
bijgekomen, tevens voorstellen te doen voor energiebesparende maatregelen en 
energiedoelstellingen. Praten we over vijf jaar geleden en dan kun je zien hoe snel de tijd verandert, 
want mevrouw Koenraad geeft terecht aan dat er nu heel veel kansen liggen voor verduurzaming. 
Daar hebben we in het voorstel ook heel goed naar gekeken. U noemde ook het bedrag wat 
opgenomen is voor optimaliseringsmaatregelen. Fijn dat de raad daar “ja” op gaat zeggen en die 8 
waardeert. Willen we nog meer dan een 8? Ik heb daar afgelopen maandag met beide schoolbesturen 
over gesproken en die zijn bereid om te gaan kijken gedurende het proces samen met de gemeente 
om te kijken of verdere verduurzaming mogelijk is. En u noemt Green Deal nou u moet vast eens op 
de website kijken daar zie je hele mooie voorbeelden van verdere verduurzaming. Voorzitter, komen 
we wel op het punt als je meer gaat investeren in de scholen, wij hebben gezegd nou deze bijna zes 
miljoen dat is het bedrag waar wij voor gaan bouwen. Als de schoolbesturen en dat hebben ze mij 
afgelopen maandag toegezegd, middelen kunnen ontdekken dat zij ook terugverdientijd hebben, dus 
dat zij slimme duurzame maatregelen kunnen toevoegen aan het pakket, dan zijn zij daartoe bereid. 
En ik zeg u toe dat ik daar zeer goed op zal letten en daar ook regelmatig u verder over zal berichten. 
In uw amendement noemt u ruimere financiering. En dat is even een punt waarvan ik ook in de 
Commissie heb gezegd, als het schoolbesturen de revenuen hebben van verdere verduurzaming vindt 
het college ook dat de scholen dan ook bereid moeten zijn om daar zelf in te investeren en dat willen 
ze dus ook doen. Dus ik zou zeggen niet als gemeente, maar wel de schoolbesturen verdere 
verduurzaming willen vind ik dat prima en ik,  zij zijn daar ook toe bereid hebben ze aangegeven.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van mevrouw Koenraad voor de wethouder. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, dat is precies ook, ik stel deze vraag nu, want dan hoef ik ook 
geen tweede termijn. Als je iets in veertig jaar of zeventig jaar kan afschrijven en je hebt het dan over 
iets van 50.000 euro en je verdient dat zeker terug dan is het ook niet zo heel onhandig als een 
gemeente daar wel een investering voor zou doen. Dus als u het zo zou willen opvatten zoals het nu 
in het amendement staat zegt van dat de investeringen zich inderdaad moeten terugverdienen, maar 
dat is ook gewoon wat duurzaamheid natuurlijk is ja dan, denk ik, dat we dan gewoon op één lijn 
zouden kunnen zitten.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, dat is de interpretatie van mevrouw Koenraad.  
 
De VOORZITTER: Oké. U heeft nog een interruptie wethouder Verbraak, last minute. De heer Emmen 
van D66, ga uw gang. 
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De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Kan de wethouder aan mij bevestigen dat het met de op 
handen zijnde doordecentralisatie de facto erop neerkomt dat of wij deze investering nu doen als 
gemeente of het schoolbestuur deze investering doet uiteindelijk geen verschil maakt. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik ga niet vooruitlopen op besluiten die nog genomen moeten 
worden. Dus daar gaan we, die besluit ligt er nu nog niet maar daar komen we binnen niet al te lange 
tijd met elkaar over te spreken. 
 
De VOORZITTER: Oké. En mevrouw Koenraad van GroenLinks had al aangegeven dat een tweede 
termijn wat haar betreft niet nodig is, maar ja de orde van de vergadering die gebiedt mij om dat wel bij 
de andere collega’s te vragen. Dat is in ieder geval... Ik ga even noteren. Momentje. Dan begin ik met 
de VVD en dat is de heer Van den Beemt neem ik aan? Ja, de heer Van den Beemt. De heer Van den 
Beemt, ga uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Een deel van de kleine interruptie discussietjes 
van zojuist zijn eigenlijk in de Commissie al aan de orde geweest. Naar aanleiding van de Commissie 
heeft GroenLinks volgens mij ook besloten om niet met een motie te komen om iets te gaan doen als 
raad, maar om het college de kans te geven om nog stappen te nemen. Dat is wat wij in het 
amendement hier zien. En voor ons gevoel is het eigenlijk een amendement van gezond verstand van 
goed ondernemerschap, als je een kans ziet moet je hem pakken. En in dit geval is de kans dat je 
heel veel geld gaat besparen door vooraf extra te investeren in duurzaamheid. Maar als die kans er 
niet is moet je je ook niet gek laten maken, gezond verstand. Het college kan nu zelf samen met de 
besturen aan de bak. We kunnen nog, ze kunnen nog een keer praten over de gevolgen van de 
doordecentralisatie. Kijken als wij dit erbij plussen bent u bereid om daarin mee te gaan als u straks 
een handtekening moet gaan zetten aan het overnemen van gebouwen. En op die manier door het 
amendement van GroenLinks aan te nemen denkt in ieder geval de Roosendaalse VVD, hou je zoveel 
mogelijk kansen open, geef je voorrang aan gezond verstand en goed ondernemerschap. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan de volgende mij bekende is van het CDA 
de heer Van Ginderen. Niet? Dan heb… dan wel de heer Emmen van D66. De heer Emmen, ga uw 
gang voor de tweede termijn. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Wat D66 betreft is dit amendement van GroenLinks een 
unieke kans om zoals zojuist door de VVD al aangegeven is A met gezond verstand verantwoord een 
schoolgebouw neer te zetten, dat zich ruimschoots zou moeten gaan terugbetalen na verloop van tijd. 
Daarnaast is het een unieke kans op het gebied van duurzaamheid, iets waar we allemaal mee bezig 
zijn maar allemaal weinig nog relatief weinig actie mee ondernemen. Laten we dat hier het goede 
voorbeeld geven en ook gewoon daadwerkelijk iets doen. Wat D66 betreft is dit amendement 
ontzettend waardevol en we zouden het graag ook medeondertekenen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Kijk voor alle zekerheid, de heer Mol van het CDA. 
Nog iemand anders voor een tweede termijn? Dat is niet het geval. De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, ik heb denk ik de wethouder niet goed begrepen of hij is niet duidelijk 
genoeg geweest in zijn uitleg, maar ik kreeg toch sterk de indruk dat hij dit amendement ontraadt 
vanwege de hoge kosten. Ik zou daar nog bij willen leggen dat als je maximaal probeert te 
optimaliseren dat je dan het risico loopt dat er dan, dat er allerlei zaken om de hoek komen kijken 
waar, waar we in de toekomst onaangenaam door verrast kunnen worden. Dus wat ons betreft ligt die 
lat met betrekking tot die duurzaamheidsmaatregelen die afgesproken zijn en waar we in de 
Commissie van hebben gemerkt dat bijna iedereen dat volledig onderschrijft, ligt die lat hoog genoeg. 
Maar ik zou nog graag aan de wethouder willen vragen of hij even heel duidelijk zou willen aangeven 
of die dit amendement nou wel of niet mee wil geven. 
 
De VOORZITTER: Helder. U heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Want misschien maken wij als VVD nou ineens 
dan een vreselijke vergissing. Wij zien hier namelijk geen kosten, geen hogere kosten. Waar ziet het 
CDA die? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Nou, dat is, dat is een vrij logisch gevolg als je, als je maximaal gaat voor nog meer 
duurzaamheidsmogelijkheden dan hangt daar uiteraard een plaatje aan. En volgens mij heeft de 
wethouder daar ook iets over gezegd, over de financiering maar hij moet ook daarin nog even wat 
duidelijker zijn als ik, dat wil ik hem heel graag vragen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie dat er staat dat het college, dat voor het 
college de mogelijkheid opengehouden wordt om gaandeweg het proces een aanvullend voorstel te 
doen. Dus dat is iets anders dan wat u nu zegt. U zegt dat er extra kosten zijn als je iets gaat doen 
maar hier staat dat voor het college de mogelijkheid open gehouden wordt door deze gemeenteraad 
om gaandeweg het proces nog te plussen. Dat is toch iets heel anders. 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer Mol: Ik heb het amendement anders gelezen. Dat er wel degelijk voorstellen worden gedaan 
om maximaal dus 100% duurzaamheidsmaatregelen uit te gaan voeren en daar hangt gegarandeerd 
een enorm kostenplaatje aan. En dat dat hier nou niet uit de verf komt, kijk als alles nog in het midden 
gelaten wordt en wat ik ook wel een beetje zweverig vond van de wethouder is dat die in overleg met 
de schoolbesturen de mogelijkheid openhoudt dat ze in de loop van het traject gaan optimaliseren. 
Het is, het is, het is gewoon te vaag.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, interruptie voor de heer Mol. 
 
Mevrouw KOENRAAD:  Voorzitter, ja. Hier tekent zich natuurlijk toch een beetje het verschil af tussen 
werkelijk duurzaam denken en het denken dat duurzaamheid alleen maar geld kost en alleen maar 
voor de sier is. Het mooie met duurzaamheid is dus dat als je voor het optimale gaat dat je ook het 
meest terugverdient. Er is zo ontstellend veel mogelijk waar ik ook niet alles van weet. Maar je hebt al, 
er zijn ontzettend veel installaties mogelijkheden waarbij je gewoon alle investeringen gewoon in 20 
jaar gewoon terugverdient. Dus mocht je die investering wel moeten doen, maar het terugverdieneffect 
is dan nog vele malen groter en dat is eigenlijk ook wat de bedoeling is. Want ga nou niet op een 
ouderwetse manier denken van je koopt een aantal duurzaamheidsmiddelen en dan laat je zien we 
zijn duurzaam, maar ga gewoon tot het uiterste. En ik hoop inderdaad dat CDA dat ook… 
 
De VOORZITTER: Echte vraag heb ik niet gehoord maar ik laat het graag aan de heer Mol over. 
 
De heer MOL: Ja, wij gaan graag tot het uiterste. Maar bij duurzaamheidsmaatregelen moet je echt 
aan de voorkant maximaal investeren hoor dat is echt een kostenplaatje en dan ga je ervan uit dat je 
iets in 7 jaar of 12 jaar of 20 jaar terug kunt verdienen. Maar dat, dat is hier toch in het amendement 
niet helder en dat moet in de loop van het traject helder worden.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dat is precies wat er staat in het amendement, wat u nu beschrijf.  
 
De heer MO: Ja, precies. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Je doet investeringen en die verdien je terug in een bepaalde doorlooptijd. 
 
De heer MOL: Maar dan is het toch belangrijk, voorzitter, dat we, dat we aan de voorkant kunnen zien 
wat die investeringen in het begin is en in, in welk traject we dat terug gaan verdienen? 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja als u dat wilt… 
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De heer MOL: Dat is, dat is toch niet teveel gevraagd. En mijn bezwaren die ik daarbij leg, dat er, dat 
de ontwikkelingen kennelijk, daar lees je ook regelmatig over net als over uw theorie, dat die 
ontwikkelen kennelijk nog niet zodanig ver gevorderd zijn dat je dan geen bijverschijnselen krijgt waar 
je dan weer heel vervelend mee geconfronteerd wordt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Mol wil dat er duidelijkheid komt als er, 
als er geplust wordt in duurzaamheidsmaatregelen. Nou wat staat er dus in het amendement de 
mogelijkheid open te houden voor het college om gaande weg een aanvullend voorstel te doen aan de 
raad voor het toekennen van ruimere financiering. Dus precies wat u wil staat in het amendement, dus 
als het college in overleg met besturen denkt er kan meer aan duurzaamheid geïnvesteerd worden dat 
ze dan met een voorstel naar de raad komen. Dus u wordt op uw wenken bediend. Bij alle bezwaren 
die u vanaf die plaats vanavond geuit heeft wordt u op alle mogelijke manieren op uw wenken 
bediend. 
 
De VOORZITTER: Ik heb geen vragen gehoord, dus… 
 
De heer MOL: Nee, maar ik wil er wel op ingaan, voorzitter, want dat is natuurlijk prachtig. Dus met 
andere woorden, we spreken een voornemen af en we zien wel waar we eindigen. 
 
De VOORZITTER: De heer Goossens, Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GOOSSENS: Voorzitter, dank u wel. Wij vinden de termijn daar kunnen we ons ook in volgen. 
Wij willen graag iets vragen aan u ook. Als wij als raad die investering die mogelijke investering in de 
toekomst gaan betalen voor de scholen heeft de school daar geen kosten aan. De revenuen van de 
investering, energiebesparing die komen bij de school. Dan krijgt de school dus eigenlijk twee keer die 
investering uitbetaald, eerst krijgt hij hem gratis. Laten we even zeggen zonnepanelen op het dak. Ze 
krijgen gratis zonnepanelen op het dak en ze gaan gratis de stroomvermindering, dat is twee, 
dubbelop. Dus ik ben het… bent u het ook eens met die redenering dat u zegt van goh dat kunnen de 
scholen beter zelf doen? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, de scholen zullen dat inderdaad beter zelf kunnen gaan doen. En dat is ook wat we 
willen. En u neemt een voorschot op het decentralisatieproces, verder doordecentraliseren, want daar 
gaat het debat, de discussie gaat daarover. Dat gaat juist over die dingen. Maar we zijn nu in een 
stadium dat wel degelijk de gemeente nog die investering moet doen aan de voorkant en daarom 
merkte de wethouder ook terecht op dat hij in overleg met die schoolbesturen heeft, heeft aangegeven 
van luister als wij ooit, tenminste zo heb ik het verstaan, over decentralisatie met u aan de slag gaan 
dan moet u er rekening mee houden dat het u meer geld gaat kosten. Dat u ook wel weer terug kunt 
verdienen, natuurlijk want daar gaat mevrouw Koenraad natuurlijk weer zeggen, dat weet ik ook. Dat 
je de duurzaamheid aan het eind van de rit keurig terugbetaald krijgt als je het goed doet. Ja. Tuurlijk.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nou ik wilde eigenlijk iets anders zeggen, want als je dus 
investeert en mogelijk dat de gemeente iets extra investeert en door decentraliseert gaan die scholen 
die gewoon overnemen die kosten. Dus wat we nu investeren aan de voorkant, eventueel met een 
terugverdieneffect als dat gedragen is door de besturen en de wethouder of in de gemeente als de 
gemeente en de besturen samen afspreken dit gaan wij doen want die ontwikkelingen gaan zo snel 
we kunnen nog veel meer terugverdienen, dan wordt er door gedecentraliseerd en dan neemt de 
scholen die kapitaallasten gewoon over. Dus dat verhaal dat de heer Goossens hier staat te beweren 
dat is eigenlijk volslagen onzin. 
 
De heer GOOSSENS: Ja, ik denk… 
 
De VOORZITTER: Verrassend, de heer Goossens heeft hier zijn vragen… 
 
De heer GOOSSENS: Ja, ik heb, ik denk dat voorzitter dat het tijd wordt dat de wethouder de kans 
krijgt om nou eens uit te leggen waar onze misverstanden wellicht op berusten, maar het zou mij niet 
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verbazen als dit, als deze intenties vertaald worden in, in middelen dat je misschien zo wel een miljoen 
bij de, bij de investeringskosten moet tellen.  
 
De VOORZITTER: De heer Goossens snel er naartoe maar lees mijn gedachte want bij de 
afwezigheid van tweede termijnen de winst daarin was aan het verdampen en per slot van rekening 
kan de portefeuillehouder ook nog een keer in zijn laatste termijn iets zeggen en dan kunt u daarop 
reageren en dat lijkt me dan handiger dan deze constructie. Dat was het? En dat waren dan ook de 
laatste tweede termijnen. Dan nodig ik de portefeuillehouder uit voor zijn tweede termijn. De heer 
Verbraak, ga uw gang. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik begrijp dat ik nu heel duidelijk moet gaan worden. Dat ga ik ook 
doen. Wij gaan zes miljoen in die scholen investeren een GPR van 8, daar waren we als college het 
over eens dat was prima. Wat ik in mijn eerste termijn heb proberen te zeggen, maar misschien niet 
duidelijk genoeg, schoolbesturen als jullie meer aan duurzaamheid willen gaan doen ga jullie gang. 
Dat zijn jullie kosten. Dus ik ga niet naar de raad met een extra krediet, want zoals de heer Goossens 
terecht opmerkt de revenuen die komen ten laste, die komen bij de scholen terecht. En de scholen 
hebben gezegd dat willen wij doen. Wij willen kijken naar duurzame oplossingen en als wij ze terug 
kunnen verdienen dan zullen wij daar zelf met voorstellen komen tijdens het bouwproces. Niks meer 
niks minder. Dus het amendement is wel een mooi handvat om mee te nemen tijdens een bouwproces 
maar ik heb daar niet direct de behoefte aan, want hier staat ruimere financiering. En ik lees dat de 
gemeente die ruimere financiering moet gaan betalen. Even los van door decentralisatie. Als we daar 
ja tegen zeggen dan krijgen we inderdaad dat verhaal, maar dat hebben we nog niet. Dus ik ga even 
uit van wat hier staat. Maar ik vind het wel een goede leidraad ook naar de besturen toe en die staan 
daarvoor open. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als de motie wordt aangenomen gaat u hem dan uitvoeren? 
 
De VOORZITTER: Het is een amendement.  
 
De heer VERBRAAK: Het is geen motie, meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als het amendement wordt aangenomen gaat u hem dan uitvoeren? 
 
De heer VERBRAAK: Een amendement moet je altijd uitvoeren. Maakt deel uit van het raadsvoorstel. 
 
De VOORZITTER: Helder antwoord, dank u wel, wethouder. Dan is nog een interruptie van de heer 
Mol. 
 
De heer MOL: Ja, voorzitter, als ik de wethouder goed begrijp dan zegt hij eigenlijk als je het 
amendement aanneemt dan komen de schoolbesturen, dan verwachten de schoolbesturen dat de 
gemeente meer gaat investeren. Dus met andere woorden dan kunnen wij erop rekenen dat de 
wethouder met een voorstel terugkomt bij de raad? Waar wij dan vervolgens ja of nee tegen kunnen 
zeggen en waar we ook alle voors en tegens en winst in de toekomst en zo allemaal van op papier 
krijgen en de bijverschijnselen en de risico’s, noem allemaal maar op. 
 
De VOORZITTER: U wilt een totaal plaatje het is helder. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Ik probeer het even de verduidelijken met een voorbeeld. Afgelopen maandag 
zaten we bij elkaar en ik had laten rekenen wat het kost de vraag van mevrouw Koenraad voor de 
Commissie die kwam toen over de duim op 7,5 ton uit voor die extra maatregelen die ik door bureau 
HEVO had laten berekenen. Ik wist toen nog niet dat mevrouw Koenraad met dit amendement zou 
komen. Toen heb ik tegen de schoolbesturen gezegd als wij als raad 7,5 ton extra gaan investeren in 
duurzaamheid krijgen wij dat geld dan van jullie op termijn terug, kunnen wij dat terugverdienen? Toen 
zeiden de schoolbesturen letterlijk daar kunnen wij geen garanties voor geven. Toen heb ik gezegd 
niet wetende dat die 7,5 ton van tafel was dan ga ik dat de raad ook zo melden donderdagavond dat 
jullie daar geen garanties voor kunnen geven. Met andere woorden dan investeren we meer dan het 
bedrag waar u nu ja tegen gaat zeggen als u het raadsvoorstel aanneemt. Laat onverlet en dat heb ik 
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tegen het bestuur gezegd als zij zelf kansen zien gedurende het bouwproces om te zeggen als wij een 
ton extra investeren en die verdienen we in 10 jaar terug door slimme ruiten te gebruiken of weet ik 
wat, luchtklimaatverbetering noem ze allemaal maar op, allerlei duurzaamheidsmaatregelen, dan 
kunnen de besturen dat doen en houden wij daar in het bouwproces uiteraard met aannemer, 
architect rekening mee, maar dan betalen dat de schoolbesturen. Dus met andere woorden zeg ik 
meneer Mol, wij investeren het bedrag wat in het raadsvoorstel staat en wat de besturen extra willen 
doen, dat doen ze zelf.  
 
De VOORZITTER: De heer Mol nog een klein vraagje.  
 
De heer MOL: Ja, maar voorzitter spijtig genoeg rammelt dit want zo, zo werkt het niet met een school 
bouwen. U gaat een school bouwen en u, u investeert en als het schoolbestuur daar gaandeweg de 
bouw een ton extra bij wil leggen voor extra maatregelen volgens mij is dat niet realistisch. 
 
De VOORZITTER: De heer Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Dat is wel realistisch omdat de schoolbesturen zelf middelen hebben om te 
investeren in die bouw als ze dat willen, mits ze het terug kunnen verdienen. Dan moeten ze het 
terugverdienmodel kunnen overleggen. Dus stel dat het Driespan zegt wij willen in onze school een 
aantal voorzieningen die geld kosten en die willen wij extra geïnvesteerd hebben dan kan dat in het 
bouwproces worden meegenomen, dat kan. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VERBRAAK: Want alles moet nog getekend en gerekend worden. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk is het cruciale onderdeel van deze 
discussie het raadsvoorstel doordecentralisatie en de grap is natuurlijk dat de wethouder zojuist zei 
even los van de doordecentralisatie. Ja maar we kunnen deze discussie niet los voeren van de 
doordecentralisatie. Wanneer is die geregeld de doordecentralisatie? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: 1 januari 2017. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw…herstel. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dat betekent dus dat we het hier hebben over onmogelijkheden 
van het geven van garanties over iets wat over zes maanden feitelijk, bestuurlijk gesproken geen 
issue meer is. Het amendement kan toch gewoon positief ontvangen worden door u dan. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad, interruptie. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter. Ja, wat we eigenlijk zien gebeuren is dat er een verschil 
inderdaad merkbaar is tussen partijen die duurzaamheid als een bolletje ergens in hun programma 
hebben staan en duurzaam denken. En wat ik in mijn eerste termijn zei was dat juist een deel scholen 
erop uit is om financiële belemmeringen weg te nemen. Dat mag geen belemmering zijn om voor het 
hoogst haalbare te gaan. En wat ik eigenlijk vanavond hoor is allerlei belemmeringen op financieel 
terrein waardoor we niet alles uit de kast zouden halen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen en 
dan gaat u met uw schoolbesturen aan de gang. Probeer die subsidies op te sporen die er zijn en dan 
hebben we het niet over 7 ton misschien over 4 ton. En als je dat omrekent over 40 jaar of 70 jaar dan 
heb je het nergens meer over, zeker niet omdat je het altijd terugverdient. Dus ik hoop toch dat u dat 
nog mee wilt nemen en ja goed dan zien we wel verder hoe het afloopt. 
 
De VOORZITTER: Ja, dat wil ik eigenlijk ook doortrekken naar de in stemming brengen van het 
amendement dan weten we vanzelf hoe de hazen lopen in dit amendement. Dus bij deze wil het 
amendement 1 wil ik in stemming brengen. Wie van u raad, als er tenminste geen, ik hoor wat is er 
een stemverklaring van één van u van de raad? Dat is de heer Mol en dat is mevrouw Oudhof. De 
heer Mol was eerst.  



 
 

Verslag raadsvergadering 7 april 2016     pagina 14 

 
De heer MOL: Ja, voorzitter, het CDA gaat ondanks een duurzaamheidsgedachtegoed dit 
amendement niet steunen omdat wij het te vaag vinden terwijl duidelijk uit het debat blijkt dat het 
gewoon 7,5 ton gaat kosten, datgene wat mevrouw Koenraad wil en daar staan wij op dit moment niet 
achter. Als het anders was geformuleerd wellicht wel, het is te vaag en ook de rol van de 
schoolbesturen komt er bij lange na niet exact genoeg in uit.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Oudhof, SP. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja de SP vindt dat er in dit voorstel al ambitieuze duurzaamheidmaatregelen 
zitten en wat dit amendement zegt, van voorstellen te doen aan de raad voor het toekennen van een 
ruimere financiering, zegt niets naar onze mening omdat dat altijd mogelijk is. Dus wat dat betreft  
gaan wij dit amendement niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Goossens, Roosendaalse Lijst. 
 
De heer GOOSSENS: De Roosendaalse Lijst gaat dit amendement niet steunen. In het kader van 
duurzaam denken, denken wij ook de scholen zo daartoe aan te zetten door zelf te kunnen investeren 
en zelf de revenuen te laten vangen en daar ook het duurzaam denken verder door te brengen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel.  Verder nog een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan ga ik nu 
wel het amendement in stemming brengen. Wie van u raad is voor amendement 1? Voor alle 
zekerheid, er is wat onduidelijkheid. Kan ik nog even zien, alle vingers zien wie tegen was? Ja, dan 
kunnen we het sommetje, tegen, dan weten we zeker dat we niemand vergeten. Het sommetje is 
gemaakt. Dan kan ik zeggen dat dit amendement, amendement nummer 1 is verworpen met 19 tegen 
en 14 voor. Het amendement is verworpen.  
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door met het dan niet geamendeerde moederstuk. Het 
moedervoorstel, herstel. Wie van u raad heeft daar een stemverklaring voor? Dat is geen van u raad. 
Mag ik uw stemming van het moedervoorstel. Wie is voor het moedervoorstel? Dat is unaniem, het is 
bij deze aangenomen. 
 
7. C-Categorie 
a. Interpellatie Ecologische verbindingszone Watermolenbeek 
De VOORZITTER:  Dan zoals ik al zei is de agenda iets anders dan op, dan aangemeld stond. 
Normaal gesproken zouden we nu met de B-stukken beginnen, maar we beginnen nu met het 
interpellatiedebat waarbij ik dan de indiener ervan wil uitnodigen om even toe te lichten. Meneer Van 
Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VLP heeft met veel verbazing de brief 
die als LIS-stuk nummer 995844 aan de raad is verzonden gelezen van de bewoners van het complex 
Waterland aangaande het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken tussen gemeente en 
waterschap. Bewoners zijn door de overheid aan het lijntje gehouden en duidelijke afspraken worden 
niet nagekomen en er blijkt nog een daadkrachtig optreden vanuit het college richting het waterschap 
over de aan de bewoners gedane beloftes. Hiermee worden de bewoners niet serieus genomen, een 
ernstige zaak. De bewoners wachten nu al vijf jaar op de aanleg van een directe leefomgeving, een 
zogenaamd inrichtingsplan. Dit is bij het kopen van de woning meermaals toegezegd aan bewoners 
en herhaald aan de Klankbordgroep namens de bewoners. De gemeente Roosendaal heeft hiervoor 
financiële middelen ontvangen vanuit Aramis AlleeWonen, er zijn toezeggingen gedaan en 
randvoorwaarden gesteld vanuit het waterschap voor de inrichting conform optie 2 zoals u in de brief 
kunt lezen, een open verbinding met de Molenbeek waarbij het water komt tot aan het Keienpad. 
Afspraken zijn afspraken. Per medio mei, juni, juli 2016 dus tweede kwartaal, derde kwartaal, tweede 
kwartaal voorzitter, zou de uitvoering worden begonnen aan het onderdeel Citroenberg. Het 
waterschap spreekt van een formaliteit. De zaak lijkt rond, 23 maart 2016 wordt de Klankbordgroep 
echter gebeld met de mededeling dat het waterschap aan het woord formaliteit toch een andere 
betekenis hangt, namelijk nee het plan is van tafel. Samenvattend heeft de gemeente Roosendaal de 
aanvraag van de vergunning niet ingediend zoals afgesproken in de zomer van 2015 ook niet na de 
presentatie voor omwonenden op november 2015 en zonder mededeling aan de Klankbordgroep 
tegen alle afspraken in pas een totaalvergunning voor het gehele traject aangevraagd op 13 januari 
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2016. De gemeente geeft daarbij aan dat de knip niet kan, geeft daarbij aan dat de knip niet kan 
worden gemaakt terwijl ze dit wel met bewoners hebben afgesproken. We hebben hier derhalve 
vragen ten aanzien van het gevoerde bestuur. Daarnaast en ook neemt de VLP dit ernstig zijn wij als 
raad verkeerd geïnformeerd. Op onze schriftelijke vragen aangaande waterloop Watermolenbeek en 
parkeergelegenheid Waterland op 1 maart 2016 geeft de wethouder het volgende antwoord: “De 
planning van uitvoering is afhankelijk van de te doorlopen planprocedure bij het waterschap en het 
project Molenbeek Noord. Thans is de verwachting dat in het voorjaar van 2017 met het deelproject 
Waterland kan worden gestart en de werkzaamheden voor de zomer 2017 gereed zijn. In deze 
periode zullen de hierboven genoemde parkeerplaatsen worden aangepast”. En nu komt ie voorzitter, 
op 12 november 2015 is deze planning tijdens een informatiebijeenkomst gecommuniceerd aan 
omwonenden. U stelt dat op 12 november dat is gepresenteerd, dat de werkzaamheden in de zomer 
2017 gereed zullen zijn. Echter geeft de presentatie die op uw eigen gemeentewebsite staat aan dat 
dat niet juist is. Op 13 november is gesproken over een versneld traject voor het onderdeel Waterland 
dat medio tweede kwartaal 2016 zal worden opgeleverd. Hiermee is de raad dus onjuist geïnformeerd. 
Daar komt nog bij dat pas na de beantwoording van onze vragen de Klankbordgroep is geïnformeerd 
met de gedane toezeggingen die niet zijn aangekomen. Naast ernstig en onjuist is de communicatie 
hieromtrent zeker ongelukkig en onwenselijk te noemen. Bewoners moeten dat soort berichten 
uiteraard natuurlijk nooit lezen in vragen die een raadslid, in antwoorden die een raadslid krijgt op 
vragen die ze heeft gesteld. Daarom heeft de VLP de volgende vragen. U heeft inmiddels het 
schrijven van de Klankbordgroep Waterland ontvangen. Kunt u aangeven wat de strekking is van uw 
antwoord op deze gestelde vragen. Twee, tijdens de presentatie op 12 november 2015, zie bijlage bij 
de stukken, is voor de gemeente Roosendaal de tijdsplanning doorgenomen met de wetenschap dat 
de aanvraag voor de vergunning nog niet had plaatsgevonden. Stel dat u op de dag van de 
presentatie de gesplitste vergunning bij het waterschap wel had aangevraagd? Kon u dan de 
getoonde tijdsplanning nog halen? Drie, waarom heeft u deze avond voor de aanwezige bewoners 
verzwegen dat de vergunning voor dit aparte traject nog niet was aangevraagd? Vier, uit de brief van 
bewoners blijkt dat het waterschap toch de aanvraag niet separaat maar in één keer wil behandelen. 
Kunt u ons aangeven op welk moment en op welke wijze u met het waterschap hierop heeft 
aangedrongen om de gedane beloftes aan bewoners na te komen. Vijf, er staat in de stukken dat u 
vanuit AlleeWonen deels middelen heeft ontvangen voor de aanleg van omgeving van het Waterland 
ter hoogte van het water, klopt dit en zo ja wat is de hoogte van het bedrag. Zes, U stelt aan bewoners 
dat de subsidie wordt misgelopen als er niet één plan wordt aangevraagd. Op basis waarvan was dit 
wel mogelijk voor het deelplan Kadeplein-Paterstuin en dan niet voor het Molenbeek Noord en 
Waterland. B, zowel het waterschap als de gemeente Roosendaal hebben tot en met 9 december 
2015 de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep de gescheiden trajecten uiteengezet wanneer en 
door wie en op welke wijze bent u vanaf die datum tot aan 13 januari geïnformeerd dat de subsidie 
niet zou worden aangevraagd bij een gescheiden vergunningsaanvraag. En C, wanneer heeft u 
college definitief besloten de aanvraag vergunning op 13 januari niet separaat maar als één geheel in 
te dienen. En waarom heeft u zolang gewacht de bewoners pas na de beantwoording van onze 
schriftelijke vragen hierover te informeren. Zeven, waarom heeft u bij het beantwoorden van deze 
schriftelijke vragen aangegeven dat het voorgestelde tijdspad op 12 november 2015 zou zijn 
gepresenteerd, terwijl in deze presentatie op de bewuste avond, ook zie bijlage, hiervan geen sprake 
is maar van oplevering medio tweede kwartaal 2016. Voorzitter, tot zover ons interpellatieverzoek.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Dan volgt nu de reactie van de portefeuillehouder 
hierop. Meneer Theunis, ga uw gang. 
 
De heer THEUNIS:  Ja, dank u wel, voorzitter. Staat u mij toe even iets anders aan te vliegen dan te 
beginnen met de vragen concreet te gaan beantwoorden. Vraag is of we die nu doen of ook een deel 
schriftelijk. En ik zal even uitleggen waarom, want ik denk dat de beantwoording van de vragen 
geenszins antwoord geeft op datgene wat de bewoners willen, namelijk dat de zaak eens een keertje 
wordt aangelegd aan Waterland… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars een interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De wethouder gaat over zijn eigen antwoorden, 
maar volgens mij hebben wij met elkaar afgesproken dat er antwoord volgt op de vragen en dat er 
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vervolgens daarna in twee termijnen een debat gaat plaatsvinden. En ik zou toch willen vragen aan de 
wethouder, maar ook aan de collega’s in de raad om gewoon te doen wat we altijd al doen dat is 
antwoord geven op de vraag en datgene wat de wethouder wil kan hij straks in zijn eigen termijn 
alsnog inbrengen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. De heer Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Voorzitter, start ik met een iets uitgebreider antwoord op vraag 1. En dat luidt, laat 
ik even beginnen met de historie van Waterland. En dat is wel essentieel eigenlijk zeker ook bij het 
antwoord op vraag 1 wat ik nu doe. Dat heeft te maken met het volgende, wat suggereert en dat is op 
zich waar de kopers van de appartementen bij Waterland in de brochures werd er een bepaalde 
kwaliteit, een bepaald beeld geschetst van de openbare ruimte in de omgeving. En ik vertel u er waren 
twee dingen daarom waar dat vandaan komt en wat daar de misvatting in was. Bij de planvorming van 
jaren geleden van de ecologische verbindingszone van de gemeente Roosendaal waarvan er een 
aantal succesvol zijn aangelegd stond bij een lijstje van mogelijk EVZ aan te leggen ook de 
doortrekking van de Molenbeek ecologische verbindingszone dwars door de stad. Dat stond op een 
lijstje van projecten mogelijk uit te voeren. Op dat moment stond daar helemaal nog niet de zekerheid 
vast dat die ook zou worden aangelegd. De verkoper van de appartementen ging daarentegen 
blijkbaar wel uit van die aanleg. Daar is wel vaker over gecommuniceerd dat is een 
verantwoordelijkheid van de verkoper van de appartementen en niet van de gemeente, laat dat 
duidelijk zijn. Toch is er vanuit de gemeente een inspanning geleverd om toch te kijken of die vrij 
kostbare en complexe aanleg van de ecologische verbindingszone wat ook impliceerde die 
kwalitatieve aanleg van die openbare ruimte bij de appartementen bij Waterland om dat alsnog te 
realiseren. Dan kom ik ook op een antwoord van een vraag gesteld, welk verband zit daartussen met 
aanleg van het Kadeplein, hoe is dat proces gelopen? Dit was namelijk, voorzitter, cruciaal voor de 
EVZ Molenbeek, dwars door de stad. Waarom? We wisten dat de grote blokkade voor de aanleg van 
de ecologische verbindingszone het Kadeplein was, u weet de discussies nog een te grote lengte 
ondergronds door de duiker dat was een beperking voor de aanleg van de ecologische 
verbindingszone. Dat probleem moet eerst worden opgelost om dat voor elkaar te krijgen. Daar zijn 
we met grote inspanningen succesvol in geweest om bij de Provincie daartoe een subsidie van maar 
liefst 1 miljoen euro los te krijgen. Wat we daarmee hebben gerealiseerd openleggen van het 
Kadeplein en de ontwikkeling van de Paterstuin als deel van die ecologische verbindingszone. Dat 
was overigens traject, waren geen middelen van het waterschap bij betrokken geen subsidie voor een 
ecologische verbindingszone maar dat was nog een mogelijkheid wat bestond in de subsidieverlening 
van Stadsoevers, hebben we gebruik van gemaakt. Ontstond wel de mogelijkheid, de eis van de 
Provincie, u gaat dat openleggen van het Kadeplein het besteden van die subsidie wel voor een 
bepaalde datum doen. Dat was bijzonder kritisch, destijds in discussie heb ik ook in de besluitvorming 
ook aan de raad medegedeeld, wij moesten dat kritisch heel snel realiseren. Daartoe bestuurlijk 
overleg gehad grote druk uitgeoefend op het waterschap. Toen al de bezwaren van het waterschap 
wij willen een totaal projectplan beoordelen en niet een onderdeel van het plan. Toch erin geslaagd 
onder grote druk om daar een separate vergunning voor te krijgen en de openlegging van het 
Kadeplein voor elkaar te krijgen. Daarmee hadden wij de laatste barrière overwonnen om die veel 
gekoesterde wens voor de aanleg van de ecologische verbindingszone Molenbeek langs Waterland 
om die te kunnen realiseren. Toen kwamen wij onder de volgende fase om een projectplan te maken 
om de procedure te starten om die ecologische verbindingszone en het project ook uit te gaan voeren. 
Daar was ik, niet alleen bewoners maar ikzelf ook bijzonder, bijzonder ongeduldig over dat traject. 
Waarom moet dat zo lang duren. Eerst al omdat de middelen moesten nog gerealiseerd, gehaald 
worden bij de Provincie, bij het waterschap en er moest nog een projectplan worden gemaakt. Grote 
inspanningen daartoe… 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis, u heeft een interruptie van de heer Boons van de VVD. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik vraag aan de wethouder heeft hij de bewoners 
zoals hij het nu schets ook meegenomen in het hele traject, want dan zou het toch duidelijk moeten 
zijn voor de bewoners? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
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De heer THEUNIS: Dat ben ik nog, wat dat betreft was ik ook verrast door de, door de interpellatie, 
ben ik nog met een projectplan met een projectmanager aan het doorzoeken. Ik ga niet bij voorbaat 
zeggen, want ik wil het ook zien ik wil het ook horen. Voor zover ik heb gezien is men wel 
meegenomen. In welke mate wil ik nog wel even uitzoeken, want vind het ook heel essentieel hoe dat 
is gebeurt en op voldoende wijze is gebeurd. Ik heb wel ontdekt in ieder geval, ik heb ook in de loop 
van de tijd ook bewoners gesproken dat die aanvankelijke boosheid van de koop van de 
appartementen en de onzekerheid dat die ecologische verbindingszone niet zou worden aangelegd, 
dat was een onplezierige verrassing daar is wel uitgebreid over gesproken. Die boosheid is altijd wel 
blijven hangen dat begrijp ik ook. Maar nogmaals die achtergrond moet wel daarin worden, worden 
meegenomen. Terug naar ook en deels ook de beantwoording van de vragen van het plan wat is 
gerealiseerd, wij hebben dus de uiterste inspanningen blijven leveren om dat mogelijk te maken. 
Uiteindelijk ook het succes bij de Provincie en kregen we groen licht voor aanleg van de zone, dat 
betekent ook een totaal financieringssom van ook hier weer 1 miljoen euro, 50% betaald door de 
Provincie, 80% gemeente waaronder ook de financiering van AlleeWonen en 20% door het 
waterschap. Hier doet zich voor je maakt dan een projectplan waar wij inderdaad druk uitoefenen. Het 
moet wat ons betreft zo snel mogelijk beginnen en gerealiseerd worden, want daar hebben bewoners 
ook recht op dat dat ook gebeurt. En helaas, helaas hebben we ook anders te maken met een ander 
bevoegd gezag die de haar vergunningsprocedures heeft, die haar verantwoordelijkheid heeft. 
Overigens met het waterschap waar we tot voor kort en nog steeds eigenlijk uitstekend altijd hebben 
samengewerkt en dat nog doen. En ook nu zie je dat proces, het lijkt erop dat het succesvol wordt. 
Hier ook weer druk uitoefenen zorg er nou voor dat in ieder geval dat deel bij de appartementen 
volgens afspraak en volgens planning wordt gerealiseerd. Dan ga ik even terug en daar heb ik een 
enige moeite met de beantwoording van de gestelde vragen. Ook daar is vraag 1 essentieel. Ik word 
geconfronteerd, ik krijg een brief binnen van de Klankbordgroep ook het waterschap en daarin staat 
heel duidelijk en dat, dat, dat vind ik ook goed, duidelijk geeft u op een aantal vragen nou eens even 
klip en klaar antwoord. Afgesproken is dat staat in de brief duidelijk gedateerd 30 maart ik heb veertien 
dagen, veertien dagen om de Klankbordgroep en dus ook de bewoners te beantwoorden. Daar ga ik 
vanuit, voorzitter. Dat geeft mij naar mijn idee ook nog veertien dagen respijt maximaal te blijven 
inspannen voor die bewoners om het zaakje voor elkaar te krijgen. En dat schetst wel mijn verbazing 
dat als je die afspraken als ik uitga van de brief dan moet constateren dat tijdens dat proces waarvan 
ik denk daar heb ik tijd en ruimte om dat te kunnen en te mogen doen, geconfronteerd wordt met een 
interpellatiedebat. Blijkbaar contacten met de politiek waarin ik niet ben gekend ook nog eens een 
keer contacten met de media waarin ik niet ben gekend. Neemt niet weg dat ik blijf op datgene wat ik 
doe, namelijk uiterste inspanningen leveren voor die bewoners dat het wordt gerealiseerd. En ik geef, 
voorzitter, nog steeds en dat is ook mijn belofte dat binnen die veertien dagen ik helderheid geef over 
wat we daar kunnen doen en wat ik bereikt heb met het waterschap. Laat wel duidelijk zijn wij zijn 
geen bevoegd gezag. Ik kan maximaal druk uitoefenen bij het waterschap, maar ik ben daar niet de 
baas.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voordat ik inhoudelijk hierop wil reageren vraag 
ik toch de wethouder graag vraag 2 tot en met vraag 7, minus 6.a, dan toch wel te beantwoorden. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, kan. Aantal vragen nogmaals of dat relevant is, maar ik ze graag 
voorlezen hoor daar gaat het niet om. Ik weet ook niet, ik kan ze ook schriftelijk geven, dat, dat als u 
wilt, voorzitter, dan kan ik ze gewoon het riedeltje op gaan lezen dat vind ik dan prima. Ik heb juist ook 
aangegeven dat volgens mij die zaken voor wat ik net heb geschetst niet relevant is. Maar goed staat 
u mij toe dat ik dat ook keurig netjes doe, dat dat. 
 
De VOORZITTER: Natuurlijk sta ik dat toe, ga uw gang. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, dan vraag 1 dat ging ook ja wat is de strekking van mijn schrijven 
aan de Klankbordgroep. Ja, dat ga ik hier niet vertellen, want daar moet ik de Klankbordgroep in 
respecteren, die hebben mij gevraagd om binnen veertien dagen antwoord te geven op de brief. En 
dat ga ik ook keurig, keurig netjes, netje doen. Maar ik denk dat ik al redelijk de strekking uit hun brief 
uit wat ik net heb verteld al had aangegeven wat ik hoop en verwacht ook aan deze bewoners te 
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kunnen melden. Dan gaat op vraag 2, u kunt ook de vragen meelezen kost allemaal tijd als ik die 
uitgebreide vragen dan ook ga voorlezen, laat ik maar even beginnen op de antwoorden op vraag 2 
die ging over 12 november. 12 november 2015 ging de gemeente ervan uit dat de gesplitste 
watervergunning bij het waterschap, gingen wij vanuit, kon worden verkregen en dat deze 
watervergunning kon worden ingediend als de uitvoeringstekening gereed was. De aanvraag van de 
watervergunning is dan ook op 13 januari 2016 gedaan nadat de uitvoeringstekening gereed was. Pas 
na het indienen van deze watervergunning heeft het waterschap medio februari 2016 een definitief 
oordeel hierover gegeven, waarbij men heeft aangegeven dat men deze watervergunning niet kon 
verstrekken omdat de projectplanprocedure voor dit zelfde gebied lopende was. Hetzelfde 
tegenargument wat ik ook heb moeten ontdekken bij openlegging van het Kadeplein. Wat voor mij 
dezelfde opdracht gaf om wederom druk uit te oefenen op het waterschapsbestuur voor de bewoners. 
Wat dat betreft ook uw stelling kan niet opgaan, omdat de vergunning niet wordt aangevraagd op 
basis van een voorlopige ontwerptekening, die tijdens een informatiebijeenkomst wordt getoond en 
waar men nog commentaar op kan hebben, maar op een definitieve uitvoeringstekening. Ja, wat 
hebben wij verzwegen op deze avond? Wij hebben niks verzwegen. De doorlopende presentatie 
tijdens de inloopbijeenkomsten geeft een beeld van de voorlopige planning en de te volgen 
procedures om de presentatie inzichtelijk te houden en zijn niet alle detailstappen in het 
voorbereidingsproces hierin genoemd. De aanvraag van de watervergunning voor het onderdeel 
Citroenberg, namelijk het belangrijke deel tussen de appartementen Waterland is wel nadrukkelijk 
genoemd. Heb ik teruggekeken moet ik goed checken in gesprekken met de Klankbordgroep evenals 
het risico dat de gemeente daar niet direct invloed heeft, maar altijd afhankelijk is van het waterschap. 
Dan vraag 4 over de behandeling van niet separaat maar in één keer. Vanaf februari 2016 tot nu is er 
nauw overleg gevoerd met het waterschap en met de Klankbordgroep Waterland om tot een oplossing 
te komen. Dit heeft op dit moment geresulteerd in een tussenoplossing, ja, waarbij een gewijzigde 
vergunning wordt aangevraagd, een tijdelijke watervergunning. Dat is nieuws, dat heb ik ook gemeld, 
daar ben ik ook mee bezig. Kunnen we alsnog voor de bewoners druk blijven uitoefenen. Ik heb zelf 
nog persoonlijk met het waterschapsbestuur de vrijdagmiddag nog overleg gevoerd. Nogmaals, druk 
uitoefenen gebruik maken van de termijn van veertien dagen die de Klankbordgroep mij heeft 
toegestaan. 
 
De VOORZITTER: Interruptie, interruptie van de heer Van Gestel op de wethouder. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het antwoord op vraag 3 is dan nog wel mijn vraag. U heeft de 
Klankbordgroep toegezegd dat u begin 2015 die vergunning al zou aanvragen. U vraagt hem de facto 
dus pas aan 13 januari 2016. Dat is rijkelijk laat en in de communicatie van de bewoners staat dat u ze 
daarvan niet in kennis heeft gesteld, dat u dat pas heel laat heeft gedaan en waarom u dat zo laat 
heeft gedaan.  
 
De heer THEUNIS: Ik probeer juist uit te gaan, aan te geven dat de relevantie er niet zit in te laat of te 
vroeg, dat is ook geen argumentatie bij het waterschap. Het waterschap heeft en dat is wel meer 
gebeurt gaat op enig moment zelf oordelen van ga ik inderdaad een tijdelijke vergunning ga ik die 
verdelen of niet. Ga ik weer over tot een vergunning voor het hele projectplan, hoe ga ik ermee om. 
Dat heeft niets te maken, die zin niets te maken met te laat of te vroeg indienen. Het is op de juiste 
wijze ingediend. Alleen bij de indiening en dat hebben we wel vaker gezien dan gaat het waterschap 
zijn oordeel, daar word je ook onprettig verrast. Ik ook natuurlijk, feit van ja die ene situatie die voor 
ons en voor de bewoners uitermate belangrijk is daarvan weer even terugdeinzen van nee we vallen 
toch weer terug op het gehele projectplan. Ook weer, dat hebben wij keurig netjes ook aan de 
Klankbordgroep gecommuniceerd, wij zien een kink in de kabel. Dat risico waarvan wij altijd 
aannamen dat het zou kunnen optreden gaat waarschijnlijk in, gaat waarschijnlijk optreden. Daar 
geven wij u kennis van maar wij gaan door met onze inspanningen om toch die planning te halen, 
zoals wij ook behoren te doen en daar mogen bewoners ook, dat recht hebben ze ook dat mogen ze 
ook van het gemeentebestuur verwachten dat die dat doen. Nogmaals en ik verwacht ook volgens de 
brief dat ik daar tijd heb tot 15 april. Voort met de antwoorden. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. Kleintje. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, voordat ik op dat laatste in ga, hoe sneller u iets indient bij het 
waterschap hoe sneller u antwoord krijgt. Dus u draait er een beetje omheen het maakt niet uit of ik 
het nou vroeg of laat indien. Het maakt heel veel uit als u het vroeg, op tijd indient zoals u heeft 
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afgesproken dan hadden de bewoners op tijd ook een antwoord gehad en heeft de gemeente zijn deel 
vervuld.  
 
De heer THEUNIS: Nee, maar dat heb ik net proberen aan te geven.  
 
De VOORZITTER: Gaat u door. 
 
De heer THEUNIS: Dan het antwoord op vraag 5, zijn de middelen ontvangen verstrekt door 
AlleeWonen. Dat klopt dat is een bedrag van 200.000, 200.000 euro en dat is meegenomen. Ik moet 
wel zeggen en daar zit weer als je kijkt naar de historie, zo is het altijd is. Als een 
appartementencomplex wordt opgeleverd, daar zit altijd een deel van het openbaar gebied bij. Daar 
hebben we altijd overigens grote problemen bij. En dat is het aardige natuurlijk en daar zie je al 
natuurlijk dat je mocht verwachten dat met die mooie brochures van AlleeWonen met die mooie 
omgeving dat daarbij het geld kwam om die omgeving. En dan had ik ook meer een miljoen verwacht, 
maar ik kreeg maar 2 ton. Dat geeft ook aan natuurlijk dat AlleeWonen zelf al wist op basis van die 2 
ton dat je het zaakje een beetje kon aanleggen met een mooi aanzien, maar niet dat geheel kon 
realiseren waarvoor wij als gemeente voor de lat stonden, waarvoor wij als gemeente hebben geknokt 
om dat voor elkaar te krijgen. En wat in het ergste geval met een paar maanden vertraging ook gaat 
gebeuren ook. Maar nogmaals geef mij nog even de tijd, voorzitter, dat ik het nog voor mekaar kan 
boksen dat het nog volgens de planning gaat gebeuren voor die bewoners. Verder beantwoording van 
de vragen, voorzitter. Ja, een subsidie misgelopen als ik, dat had te maken met het feit geen subsidie 
mislopen. U begrijpt wel natuurlijk als je dan toch als gemeente denkt van ja het waterschap kan de 
boom in maar ik ga datgene voor de bewoners ga ik toch realiseren wat is afgesproken en dat doe ik 
zelf. Dan een conflict met het waterschap en daar is, dan heb je een conflict met het waterschap. Maar 
dat moet dan het waard zijn, want dan loop je dat deel van het waterschap, die tonnen die het 
waterschap inbrengt ben je, loop je mis. Dat is een keuze. Wij kiezen er dan toch voor, nogmaals, ik 
heb die tijd tot 15 april om dat wel voor elkaar te krijgen inclusief het geld van het waterschap. Dan de 
vragen nog, dan moet ik even kijken. Gescheiden traject en volgens mij ben ik daar ook al, dat wij 
daar ook… Ja, dat gaat ook dat wij natuurlijk vanaf februari dat intensieve contact hebben gehad en 
nog steeds hebben met het waterschap. Dan gaat het over de schriftelijke vragen. Ja, ik hoor net 
welke schriftelijke vragen dat u bedoelt. Dan moet ik dat nog even nakijken wat daar precies in staat, 
want u begrijpt ik moet omwille van de snelheid, want technische zaken in de raad beantwoorden is 
altijd een, een moeilijke kwestie. Maar ik ga dat nog even nazoeken of ik hier nog wat nadere 
antwoorden op kan aangeven. Dan moet ik eens even kijken. Waarom heeft u bij het beantwoorden 
van onze schriftelijke vragen aangegeven dat het voorgestelde tijdspad etcetera, etcetera ja dat is, dat 
hebben we al gedaan. Dat heb ik al eerder beantwoord. Dat hiervoor geldt dat de planning zoals 
vermeld op de sheet procedure en voorlopige planning, dat zegt het al, voorlopige planning 
Molenbeek Noord. De oplevering medio tweede kwartaal 2016 heeft volgens deze presentatie alleen 
betrekking op het onderdeel Citroenberg. Maar wel het belangrijkste onderdeel voor de 
appartementenbewoners. Nogmaals, mee bezig om dat gewoon conform de afspraken voor elkaar te 
krijgen. Ik moet wel zeggen, tot slot opmerking, voorzitter, van als ik die tijd heb met het waterschap 
om daar druk op uit te oefenen voor de zaken voor mekaar te krijgen, maar goed u raad heeft het 
recht op interpellatie om me vragen te stellen, voorzitter, dat helpt er niet aan.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis, dank u wel voor uw bijdrage, dan, er komen nog termijnen 
meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dat weet ik, voorzitter. Op de laatste vraag die ik heb gesteld wij vragen u 
om een parkeerterreintje in gewoon schriftelijke vragen een week geleden. Goh kunt u, gaat u dat nou 
verkleinen of vergroten. We horen dat u daar iets mee gaat doen. U zegt nee we gaan het verkleinen 
maar dan verharden. U geeft in de antwoorden aan, want we hebben ook gevraagd heeft dat effect op 
de waterbedding? Nee, dat heeft geen effect want daar beginnen we pas in 2017 en dat hebben we 
de bewoners verteld op 12 november 2015. Maar als ik de presentatie die u toen gehouden heeft erbij 
neem dan staat er dat u de bewoners heeft gepresenteerd tweede kwartaal 2016. Dus dat zijn twee 
hele verschillende antwoorden, voorzitter en het één klopt niet met het ander, want het staat op de 
eigen website. Dus ik vraag aan de wethouder goh is dat dan een omissie of is dat een fout, of 
moeten we de vraag opnieuw stellen, of…? 
 
De VOORZITTER: Uw vraag, uw vraag is duidelijk. Wethouder Theunis. 
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De heer THEUNIS:  Hoe kan ik dat nou weten, nu begint u weer over een parkeerterrein. Maar ik heb 
net al gezegd…  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als bestuurders zich van de domme willen houden… 
 
De heer THEUNIS: Ja, maar… 
 
De heer VAN GESTEL: Dat is prima, maar zo op deze manier… 
 
De heer THEUNIS: Als je dit soort… 
 
De heer VAN GESTEL: Komen we natuurlijk geen steek verder vanavond. 
 
De heer THEUNIS: Nee, natuurlijk niet… 
 
De VOORZITTER: Meneer.., de voorzitter a.u.b. 
 
De heer THEUNIS: Als u dit soort gedetailleerde vragen tijdens een raadsvergadering, ja dan, dan 
kunt u zelf wel raden welke kant het op gaat. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems, voor een interruptie. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De wethouder vraagt tijd. Een aloude spreuk en ik geef 
niet aan of ik daarin geloof ja of nee is de krant brengt de leugens in het land. Vandaag staat er een 
stukje in de krant waarbij u zegt, ik citeer “ik vermoed dat alles al geregeld is”. Wat is daarvan waar 
dan? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Wat de strekking, overigens heb ik geen tijd gevraagd, ik heb tijd gekregen dat 
staat in de brief. De bewoners Klankbordgroep hebben gezegd van wij verwachten antwoord binnen 
veertien dagen. Dan ga ik ervan uit dat ik die tijd krijg en ook heb om wat te regelen. Als ik kijk in de 
krant overigens dat wel, daar werd ik ook mee geconfronteerd dat is ook een punt in dit proces, dan 
word ik gebeld door een journalist die zegt van dit en dat is er aan de hand. Hoe kom je daar nou bij? 
Ik ben gebeld door bewoners, Klankbordgroep dat weet ik niet daar word ik ook mee verrast. Blijkbaar 
heb ik niet de tijd om in alle rust aan het werk te gaan. Op dat moment was ik al ver gevorderd met het 
waterschap. Heb ik duidelijk aangegeven ik ben al ver gevorderd met het waterschap. Overigens dit 
ook, maar dat zal ik allemaal keurig netjes eind van de week beantwoorden. In hoeverre dat wij 
afspraken hebben kunnen maken met het waterschap en hoe hard die afspraken ook zullen zijn. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems nog een kleine interruptie? 
 
De heer BEESEMS: Ik begrijp uit uw beantwoording dat de tekst zoals in de krant is opgenomen dat u 
daar niet goed bent geciteerd. 
 
De heer THEUNIS: Als het gaat om de inhoud, de vordering die ik maak en dat is nogmaals hetgeen 
wat ik ook heb, het realiseren van dat deel van het project Citroenberg, dan klopt de tekst. Want daar 
zijn we mee bezig. En ik zie daar vorderingen in dat dat gaat lukken. Dat klopt. 
 
De VOORZITTER: U heeft nog een interruptie, want er komen nog termijnen, daar kunt u ook vragen 
in stellen die als nog beantwoord worden door de portefeuillehouder. Maar ga uw gang, nog een 
kleintje dan.  
 
De heer BEESEMS: Misschien dat het meegenomen kan worden straks bij het tweede stuk. We 
hebben begrepen dat één van de oorzaken dat het water daar blijft staan bij de bouw is begonnen 
daar drainage kapot is gemaakt. Weet u daarvan? 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
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De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, daar heb je het weer zo’n vraag natuurlijk. Wat ik wel weet en dat is 
complexiteit is dat je wel ziet enige wateroverlast, het is een complexe situatie vandaar ook dat het 
nogal wat onderzoek vergt ook van het waterschap. U ziet dat de inhammen die krijgen een open 
verbinding met de Molenbeek. En ik weet dat bewoners zelf dat men zich, enkelen daar, ook zorgen 
maken van leidt dat niet tussen onze appartementen tot stilstaand water. Leidt dat niet tot 
stankoverlast, muggenoverlast. Dus ook het waterschap heeft heel duidelijk onderzoek moeten doen, 
hoe krijg je ook in die gedeeltes een stuk stroming wat dat probleem oplost en inderdaad biedt dat ook 
een oplossing voor de geconstateerde wateroverlast. Dat is juist.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis voor uw bijdrage. Dan ga ik nu noteren wie er… 
De heer Van Gestel heeft nog een vraag? 
 
De heer VAN GESTEL: Zou ik kort mogen schorsen, voorzitter, voordat we overgaan naar een eerste 
of tweede termijn van u? 
 
De VOORZITTER: Is drie minuten voldoende? Prima, drie minuten. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: De drie minuten zijn voorbij. Dus als ik weer wat rust mag hebben in de zaal dan… 
Als ik weer wat rust in de zaal mag hebben dan kunnen wij vernemen wat er uit de schorsing… Het is 
erg rumoerig. Mag ik wat rust in de zaal? We zijn met serieuze dingen bezig hier. Dan kunnen we 
horen wat de schorsing heeft opgeleverd. Ja, degene die de schorsing aangevraagd heeft geef ik dan 
graag het woord. Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, graag voorzitter, ik zou toch willen overgaan tot een eerste termijn en 
daarna een tweede. En ik meld me in ieder geval voor een eerste termijn, uiteraard.  
 
De VOORZITTER: Prima, dan heeft de schorsing eigenlijk alleen maar opgeleverd dat we gaan zoals 
we hadden gegaan. Dan ga ik noteren voor eerste termijn, mag ik even degene een hand op zien die 
een eerste termijn wil? Dat is alleen de heer Van Gestel, dus bij deze bent u daarvoor uitgenodigd. De 
heer Van Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, wat moeten de bewoners hier wel niet van denken die hier 
vanavond naartoe zijn gekomen. Ontluisterend krijgen ze een beeld wat ze waarschijnlijk totaal niet 
hadden verwacht. Als Aramis de gemeente 200.000 euro betaalt om de omgeving aan te passen dan 
gaat u toch ook de verplichting aan om dat geld te gebruiken voor datgene waar het voor bedoeld is? 
Als u met de bewoners twee jaar lang een traject in gaat waarin u afspraken maakt en die afspraken 
wilt u nakomen twee jaar lang, dan kunt u vanavond niet zeggen ik heb de details niet op een rijtje. Ik 
heb de feiten niet goed gezet. Ach ja geeft u mij even wat tijd. De bewoners hebben al twee jaar met u 
contact, al twee jaar. Maar volgens mij, voorzitter, heeft u zichzelf in twee jaar tijd niet laten zien bij die 
bewoners, want u weet niets en u kan niets vertellen. Geen inhoudelijk detail. Ja, 200.000 euro leest u 
van een briefje, u vervolgens stelt u de koper of de verkoper, sorry, van het appartement 
aansprakelijk. U zegt in feite Aramis AlleeWonen heeft niet geleverd en die zou het ook niet kunnen 
leveren, want het zou 1 miljoen moeten kosten wat ze wilden leveren. U beticht Aramis en 
AlleeWonen van van alles en nog wat maar ontduikt uw eigen verantwoordelijkheid, uw eigen 
toezeggingen, uw eigen beloftes aan deze bewoners. En als u dan een journalist ook nog om de tuin 
wil leiden door in de krant te laten zetten dat het allemaal wel goedkomt en u heeft dan toezeggingen, 
maar vervolgens vanavond zegt ja nee zo moet u dat niet zien ik ben ermee bezig geeft u mij tijd om 
de bewoners te beantwoorden. U heeft twee jaar lang de tijd gehad om de bewoners te 
beantwoorden. Sterker nog, toen u wist dat het u niet ging lukken uw belofte aan de bewoners na te 
komen heeft u twee maanden niets van u laten horen, helemaal niets. De bewoners moesten het 
lezen in een vraag en een antwoord van een raadslid over een totaal ander onderwerp. Voorzitter, zo 
ga je niet met burgers om waar je zo’n traject, belangrijk traject inzet. En de inspanningsverplichting 
die u heeft, heeft u eigenlijk al laten varen en ik hoop dat de bewoners dat gebruiken. En als u zegt en 
u verschuilt zich een beetje achter de termijn van de brief, in de brief staat dat bewoners hebben 
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gezegd wij verwachten binnen veertien dagen antwoord, want we zijn al twee jaar bezig. U verzuimt al 
twee maanden, als u dan geen antwoord heeft dan denken wij dat het te laat is om nog een procedure 
te starten. Maar goed, voorzitter, contact met het waterschap vandaag met de heer Hoeben leert ons 
dat de wethouder helemaal niets kan garanderen, want het waterschap heeft gewoon nee gezegd. En 
alle uitspraken die hij kan doen over toezeggingen van het waterschap die zijn 0,0 waard, want dit het 
waterschap namelijk niet toegezegd. Heeft de wethouder überhaupt met meneer Hieltjes gepraat. 
Meneer Hieltjes de baas van het waterschap die gaat over die EVZ Roosendaal. Maar meneer Hieltjes 
heeft hem niet gesproken. Ja, voorzitter, wat heeft die dan gedaan in uw vermogen om dit zo snel 
mogelijk tot een goede einde te brengen? Niets, voorzitter, helemaal niets en dat is treurig. En als u 
dan zich ook nog verschuilt in ja u stelt wel een technische vraag en het is allemaal moeilijk. Het is niet 
moeilijk u heeft mij verkeerd geïnformeerd. U heeft een raadslid verkeerd geïnformeerd dan kunt u ook 
gewoon zeggen dat ga ik nazoeken, dat ga ik uitzoeken, daar kom ik op terug. Nee, dat weet ik 
allemaal niet. Dat is een lastige vraag die u stelt. Ja, voorzitter, als wij hier zijn om het elkaar lastig te 
maken dan is het elke week feest, maar dat was niet mijn intentie. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Gestel voor uw eerste termijn. Ik kijk voor alle zekerheid 
nog één keer rond of er anderen zijn van u raad die een eerste termijn willen, dat is de heer Boons 
van de VVD. De heer Boons, ga uw gang. 
 
De heer BOONS: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zojuist de termijn van de wethouder gehoord. De 
VVD begrijpt de zorg en de gevoelens van de bewoners verwoord door de Klankborgroep. We kregen 
afgelopen, of gisteren kregen we de raadsmededeling van de wethouder en daarin geeft hij aan dat 
medio april zal door waterschap en gemeente gezamenlijk een voorlichtingsavond worden gehouden 
om burgers de gelegenheid te geven om zich te laten informeren. Mijn vraag aan de wethouder is hoe 
moeten we dat lezen. Worden de burgers geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering, worden 
de bewoners geïnformeerd over de plannen die hier liggen of wordt de bewoners een tijdspad 
aangeboden. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Boons. Dit was dan wel de laatste eerste termijn, denk ik. Dan 
de wethouder voor de beantwoording van de vragen.  
 
De heer THEUNIS: Ja dank u wel, voorzitter, ik zal niet te diep ingaan op het verhaal van de heer Van 
Gestel, vond het tamelijk ontnuchterend. Als ik kijk bij die eerste antwoorden van de vragen, 
vaststellen dat er weinig meer van overblijft. Maar ik moet nog wel even een paar dingen verscherpen, 
dat is heel belangrijk, ook dat gedoe. Ik denk dat de bewoners, die binnen zitten, op sommige zaken 
beter op de hoogte zijn dan de heer Van Gestel. Want aan mijn informatie weet ik wel degelijk dat 
AlleeWonen als verkoper van de appartementen een bepaald beeld heeft geschetst, van een bepaald 
beeld heeft geschetst van een mogelijke aanleg van een ecologische verbindingszone. En ik heb ook 
heel duidelijk gezegd ook en daar waren wij boos over als gemeente wie gaat dat beeld realiseren hoe 
zit het daarmee. Wij kregen voor de openbare ruimte een bedrag van 200.000 euro van AlleeWonen. 
Wij hadden ons er heel gemakkelijk mee af kunnen maken door te zeggen van we hebben 200.000 
euro niet meer en dan gaan we het zaakje een beetje mooi mee aanleggen en that’s it. Dan was het 
een stuk makkelijker. Wij hebben gezegd, ik heb met name gezegd we gaan voor die ecologische 
verbindingszone wat het ook moge kosten aan inspanning. Inspanning op het Kadeplein om die 
voorwaarden etcetera, etcetera. Want daar sta je voor om dat waar te maken. Als we kijken naar de 
planning, die was inderdaad lang. Ik heb heel duidelijk aangegeven en dat is inderdaad waar wat de 
heer Van Gestel zegt ook als je kijkt naar het waterschap we zijn er heel ver mee gevorderd. Ik ben 
niet bevoegd gezag, ik ben op het laatste moment altijd nog afhankelijk van, van wat het waterschap 
gaat doen. En ik vind het een kwalijke suggestie over dat ik meneer Hieltjes niet heb gesproken. Ik 
heb vrijdagmiddag om half vier, van vijf over half vier tot kwart over vier gesproken met meneer 
Hieltjes. En dit soort dingen, suggesties moet u niet doen. Als u in een laatste termijn doe dan gewoon 
een relaas van feiten. En één ding de kern van de zaak waar bewoners zitten doen wij uiterste 
inspanningen om voor elkaar te krijgen datgene wat die bewoners daar willen ook. Wat de heer Boons 
zei ook informatiebijeenkomst, ik moet wel even wijzen wij hebben het hier op een klein deel maar 
voor de bewoners heel essentieel onderdeel van het plan, namelijk tussen de appartementen dat deel. 
De hele ecologische verbindingszones een plan van 1 miljoen en dat is veel, vele malen 
verstrekkender dan alleen dat onderdeeltje. En het gaat ook om bewoners, informatiebijeenkomst. 
Laat het wel zijn, wil ik ook benadrukken, dat vriend en vijand het er allemaal over eens zijn dat de 
ecologische verbindingszone de doortrekken van Molenbeekpark dat dat een heel groot succes is als 
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we dat voor elkaar krijgen, want dat gaat allemaal vergeten worden dat er ook vele, vele bewoners zijn 
in de Tolberg deel van de Kroeven die er blij mee zijn en die hebben ook recht op een goede 
informatieavond.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Theunis. Ik zie nog een interruptie voor de wethouder. Oké. 
Ga uw gang, meneer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de suggestie in de krant vanmorgen is gewekt dat u het voor de 
bewoners eigenlijk al bijna geregeld hebt. Vanavond zegt u ja ik moet nog even nadenken over een 
goed antwoord ik heb de tijd gekregen. Dus als die tijd afgelopen is dan kunnen de bewoners een 
antwoord tegemoet zien en dan heeft u niet alleen een inspanning geleverd maar dan gaat u ook 
leveren, dan gaat u ook resultaat laten zien. Wat is het resultaat wat de bewoners op de dag dat ze 
van u antwoord krijgen, wat is dan het resultaat. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ik ga voor het resultaat dat bij hun het zaakje wordt aangelegd met de beperking 
wat ik nogmaals zeg, dat ik en dat heb ik elke keer weer gezegd maar blijkbaar hoort u dat niet, dat ik 
ultimum toch afhankelijk ben van de besluitvorming van het waterschap. Alleen wat ik in overleggen 
tot nu toe heb ik daar goede, dat het ook gerealiseerd wordt. Maar ik ben wel zo iemand van ik wil dan 
wel even een handtekening zien voordat ik echt bewoners zeg van ik heb een garantie binnen. 
 
De heer VAN GESTEL: Dus, voorzitter, als wij op de 15

e
 het antwoord lezen wat de bewoners krijgen 

dan zien wij dus in dat antwoord dat u resultaat heeft geboekt en dat u het optimale eruit heeft 
gehaald om voor die burger z’n inspanningen te leveren na twee jaar. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ik lever al twee jaar lang en daarvoor ook al hiervoor een optimale inspanning dat 
heb ik toch juist gezegd ook. Snapt u het dan nog niet. Vanaf het begin gezegd heb ik heel duidelijk 
gezegd ik kon mij goed maken van 2 ton van AlleeWonen om een paar grasveldjes aan te leggen en 
een wadi en daarmee was de kous af. Ik ben doorgegaan om het realiseren van die ecologische 
verbindingszone. Dat is de inspanning die ik ben gaan leveren.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, een kat-en-muis-spel is altijd leuk als de wethouder dat wil maar 
daar ben ik niet van. U heeft afgelopen jaar toezeggingen niet nagekomen en niet gecommuniceerd 
dat u ze niet na bent gekomen. Dan kunt u wel doen alsof dat niet waar is maar hoe moeten de 
bewoners nou geloven dat wat u wilt, wat u gaat nastreven ook daadwerkelijk gaat gebeuren dat u dat 
ook doet, dat u dat ook probeert te regelen. U zegt wel dat u dat doet, maar de bewoners kunnen daar 
al jarenlang dus niet van op aan. 
 
De VOORZITTER: Ja maar dit gaat een ja-nee-spelletje worden, want de wethouder die… 
 
De heer VAN GESTEL: Blijkbaar, voorzitter, maar we zijn hier vanavond voor een fatsoenlijk net en 
inhoudelijk debat maar de wethouder maakt er een beetje een karikatuur van een soort farce een 
soort façade. 
 
De VOORZITTER: Wat ik wilde zeggen is dat de wethouder daar al antwoord op gegeven heeft en u 
zult hem op zijn woord moeten geloven totdat blijkt dat het niet zo is. Mag ik noteren wie een tweede 
termijn wil? Ik zie geen animo voor een tweede… De heer Beesems van de Nieuwe Democraten, ga 
uw gang. De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS:  Voorzitter, dank u wel. Aan het hele betoog van de VLP bij monde van meneer 
Van Gestel is heel weinig toe te voegen. Ik wil graag twee zaken expliciet eruit lichten. Er is een groot 
gebrek aan communicatie geweest. De bewoners hebben een heel ander beeld gekregen van wat wij 
als gemeente doen. Wij wachten te lang er wordt niet gecommuniceerd en blijkbaar leven we in een 
piepcultuur, want als we gaan piepen dan wordt er actie ondernomen. Heel kwalijk vinden wij dat. 
Daarnaast, voorzitter, hebben wij op onze vraag van het ontstaan van het probleem en dat het niet 
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alleen cosmetisch is maar het ontstaan en doorheien van bestaande afvoer van water of dat bekend 
was en waarom dat daar niets mee gedaan is. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Beesems voor uw tweede termijn. Dat is nog steeds de 
laatste? Ik zie de heer Yap. Ga uw gang. 
 
De her YAP: Ja, voorzitter, de PvdA-fractie heeft goed geluisterd. De VLP wilde inlichtingen over het 
gevoerde bestuur over dit onderwerp. Ik weet niet vanavond of ze helemaal tevreden zijn en ik weet 
ook niet of de bewoners helemaal tevreden zijn gelet op het antwoord van de wethouder. De termijn 
loopt overigens nog, want daar heeft de wethouder in die zin een punt dat hij nog keurig kan reageren 
op de brief die door de bewoners is toegezonden. Ja, we gaan er wel vanuit dat het antwoord dan wel 
tot een oplossing zal leiden waar de bewoners om vragen en ook de duidelijkheid waar de bewoners 
om vragen, want de communicatie blijkt hier niet optimaal in te zijn geweest. En de conclusie kun je 
ook trekken wie heeft het nu over het juiste relaas. De wethouder, de gemeente in deze of de 
bewoners die uitvoerig het verhaal hebben geschetst hoe het sinds de aankoop van hun woningen is 
gegaan en wat er tot op heden is gebeurd. Ik heb nog niet direct als fractie de twijfel dat dat verhaal 
onjuist is. We gaan het zien, over een paar dagen krijgen waarschijnlijk dus die bewoners wel de 
duidelijkheid en we mogen in ieder geval de wethouder ook vragen om, om de gemeenteraad dan 
toch wel een afschrift van te doen toekomen, want dat en dan kijk ik ook even naar de VLP volgens 
mij helpt dat dan ook nog om meer duidelijkheid te krijgen op de vragen zoals door de VLP zijn 
ingediend. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: En dank u wel meneer Yap voor uw tweede termijn. De heer Emmen van D66 had 
zich ook aangemeld. Meneer Emmen, ga uw gang. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Het main issue lijkt hier te zijn communicatie. Berichten naar 
de bewoners zijn niet actueel geweest, niet op tijd en niet volledig. Het bericht in de krant blijkt 
positiever dan de realiteit. We willen niet cynisch zijn we willen niet de wethouder betichten van kwade 
wil. Integendeel het feitelijke proces lijkt in orde, intenties van de wethouder zijn positief. Het 
hoofdprobleem is dat het niet goed wordt gecommuniceerd. Daar hebben de bewoners recht op. Dit 
houdt het proces helder en het zou de wethouder sieren en het had dit debat kunnen voorkomen. De 
vraag voor de wethouder is dan ook simpel. Wethouder kunt u in de toekomst duidelijker, sneller 
actueler communiceren met de bewoners? Dit debat had voorkomen kunnen worden en daar hebben 
de bewoners recht op. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Ik kijk even naar de wethouder, ik heb nog een paar 
vragen gehoord. Ik ga ervan uit dat er inderdaad geen tweede termijnen meer zijn, trouwens. Nee, dat 
is niet het geval. Ga uw gang. 
 
De heer THEUNIS: Om die laatste vraag te beantwoorden jazeker. En dat zal ik maar kort en krachtig 
zeggen, ik ga direct met bewoners communiceren, want dat heeft me wel geleerd en een aardig lesje 
geleerd dat ik hier de communicatie met de bewoners zelf te hand moet nemen en niet met half niet 
legitieme vertegenwoordiging tussenin, want daar heb ik van geleerd dat dat, dat dat niet best werkt. 
De communicatie gaat vanaf nu van mij rechtstreeks met bewoners, dat is de goede weg. 
 
De VOORZITTER: Ik had volgens mij ook nog een vraag van de Nieuwe Democraten gehoord, de 
heer Beesems. Misschien dat u hem even kunt herhalen, meneer Beesems voor… 
 
De heer BEESEMS: Was u bekend dat het probleem niet het cosmetische, maar het probleem wat is 
ontstaan door het doorheien van de bestaande drainage die daar liep. 
 
De heer THEUNIS: Zoals ik al gezegd heb ik was bekend in ieder geval  met daarvan een 
waterprobleem maar de precieze details van welke paal door welke drainage is geweest dat weet ik 
niet. Maar laat ik het zo zeggen, serieus antwoord wij waren bekend in ieder geval daar met een 
waterprobleem wat ook nog moest worden opgelost, wat is veroorzaakt door de bouwer en door de 
opdrachtgever van het complex natuurlijk. 
 
De VOORZITTER: Dat waren dan de tweede termijnen en de beantwoording daarop. Als ik niets 
gemist heb en als dat wel zo is, dan hoor ik dat graag. Ja, we hebben het debat in twee termijnen 
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gehad de wethouder heeft het antwoord op de gestelde vragen gegeven. Bij deze zou ik dan het 
interpellatiedebat willen besluiten, willen eindigen en verdergaan met het volgende agendapunt en dat 
zijn... 
 
De heer MOL: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Mol. 
 
De heer MOL: Ja, ik zou graag een punt van orde willen maken, voorzitter, want de spoedeisendheid 
van die moties is wel aangetoond maar we hebben één voorstel in de B-categorie waar zeker en vast 
ook spoedeisendheid op rust de voortgang van dat onderwerp namelijk “Realisatie krediet Sponder – 
Fakkel” dat ligt al een tijdje. En ik zou willen vragen om dat onderwerp toch echt eerst te doen. Als we 
van plan zijn om rond 21.00 uur of iets daarna te stoppen. 
 
De VOORZITTER: De nieuwe methodiek staat ons toe om natuurlijk, die tijd staat er formeel gezien 
21.00 uur, maar de nieuwe methodiek geeft ons ook de vrijheid om daar flexibel mee om te gaan. Dus 
wat mij betreft worden alle punten die op de agenda staan behandeld.  
 
De heer EMMEN: Nou, die flexibiliteit was me bekend maar ik wil het toch nog even graag even horen. 
Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Ja, prima, bij deze.  
 
b Spoedeisende eigenstandige moties VLP en Roosendaalse Lijst inzake Woonvoorziening 
   Chronisch Drugsverslaafden 
De VOORZITTER: Dan gaan wij inderdaad dan naar de ingediende moties. Ik neem aan dat de 
Roosendaalse Lijst dat wil toelichten en dan daarna de VLP. Ja? Ga uw gang meneer De Regt. 
Meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. In 2010 besloot de gemeenteraad een woonvoorziening 
voor drugsverslaafden te realiseren in de Westrand. Ook de Roosendaalse Lijst stemde destijds met 
het voorstel in. Voor deze doelgroep is immers ook hulp nodig. De procedure om te komen tot een 
locatie in de Westrand is destijds ondanks protesten wel democratisch en zorgvuldig verlopen. 
Inmiddels zijn we zes jaar verder en als we kijken  op voorgenomen locatie is daar nog helemaal niets 
te zien. Dat betekent niet dat er helemaal niets gebeurd is, sterker nog. Het dossier past inmiddels niet 
meer in de kast. Bouwtekeningen, vergunningaanvragen, bezwaar- en beroepschriften, 
bewonersacties, juridische procedures, gegrond verklaring door de rechtbank, vergeefse lobby’s naar 
Den Haag, nieuwe medische inzichten, discussies in Commissie en raad en vooral heel veel irritatie 
en onzekerheid bij bewoners uit de Westrand. Knagende onzekerheid die nu al zes jaar duurt. Niets is 
zo erg als niet weten waar je aan toe bent en er is ook niemand die een definitief besluit kon of wilde 
geven. Aan deze onzekerheid met name voor de bewoners van de Westrand wil de Roosendaalse 
Lijst nu definitief een eind maken door de stekker uit de plannen voor deze woonvoorziening op deze 
locatie te trekken. De Roosendaalse Lijst is namelijk ondanks het feit dat in 2010 ingestemd werd tot 
voortschrijdende inzichten gekomen deze zijn gevoed door een drietal feiten die zich na 
besluitvorming openbaarden. Op de eerste plaats het ontbreken van financiering waardoor de opvang 
in deze constructie niet betaalbaar is voor de aangesloten gemeenten uit dit regionale kompas. Met de 
veranderingen van de zorg rondom AWBZ en de Wmo heeft de financier tot aan toe, de 
zorgverzekeraar, in 2013 besloten niet langer mee te doen aan dit traject. Lobby’s richting Den Haag 
met name vanuit centrumgemeente Bergen op Zoom bleven zonder resultaat. Dit hebben we kunnen 
lezen in de memo die begin deze week aan de raad is gestuurd. Op de tweede plaats andere 
inzichten inzake de opvang van deze doelgroep. Zorginhoudelijk staat dit project haaks op de 
algemene beweging van extra muralisering. Het college heeft zelf de wens om regionaal aan de slag 
te gaan met alternatieve opvang en huisvesting zoals housing first, kamers met kansen en 
kleinschalige woonprojecten. Het college gaf ook aan te kijken naar  onderzoeksresultaten van het 
Leger des Heils en de GGD naar problematieken aan de onderkant van de woonladder waarin deze 
doelgroep wordt meegenomen. En op de derde plaats problemen in de vergunningensfeer met recent 
nog het gegrond verklaren van het beroep van Liebau tegen de omgevingsvergunning. We moeten 
beseffen dat we al een tijd aan het dood paard aan het trekken zijn. Dit gaat niet meer goedkomen in 
deze vorm op deze locatie. In feite heeft de wethouder zich in gelijksoortige bewoordingen reeds 
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uitgelaten maar vanwege druk vanuit met name Bergen op Zoom is er al die tijd nog een levenslijn in 
standgehouden. Met het indienen van deze motie willen we een eind maken aan deze lijdensweg en 
aan de stuiptrekkingen die dit dossier nog vertoont. Wat ons betreft kunnen de bewoners van de 
Westrand vanaf vandaag weer zonder zorgen aan slapen. En dan wil ik nu graag de motie indienen. 
 
De VOORZITER: Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Motie “Woonvoorziening drugsverslaafden”. De gemeenteraad van Roosendaal in 
vergadering bijeen op 7 april 2016 gehoord hebbende de beraadslagingen constaterende dat het 
proces om op de locatie Wouwseweg-Burgemeester Freijterslaan een woonvoorziening voor 
drugsverslaafden te realiseren al bijna zes jaar loopt. In de recent naar de raad gestuurde memo 
dossier chronisch verslaafden geen duidelijkheid wordt verwacht voor juli 2016. Van mening zijnde dat 
het niet aannemelijk is dat er voldoende financiering voor de beoogde voorziening op de locatie 
Wouwseweg-Burgemeester Freijterslaan zal komen, een woonvoorziening van dergelijke grootte 
inmiddels een achterhaald concept blijkt te zijn en omwonenden al zes jaar in onzekerheid zitten en 
dat dit niet past in het op een correcte wijze omgaan met onze inwoners. Overwegende dat de lobby 
voor financiering vanuit het Rijk door centrumgemeente Bergen op Zoom niet tot het gewenste 
resultaat heeft geleid. En daardoor dragen wij het college op af te zien van de woonvoorziening voor 
chronisch drugsverslaafden zoals deze was voorzien aan de locatie Wouwseweg-Burgemeester 
Freijterslaan. En verder te gaan met het zoeken naar alternatieve oplossingen en de raad hierover te 
informeren. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Dan krijgt deze motie geheten “Woonvoorziening 
drugsverslaafden” nummer 1 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Dat was uw eerste 
termijn? Dank u wel. Een interruptie van de heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het dossier kent een zeer bewogen geschiedenis. 
Uw partij was voor, Nieuwe Democraten waren voor. Maar er was altijd één partij die van begin af aan 
100% tegen was en die hebben alles uit de kast gehaald om dat ook te bereiken. En die partij dat is 
de VLP, wat wij nou niet snappen is dat u niet aan de VLP gunt dat zij als eerste deze motie kunnen 
inbrengen in het kader van ere wie ere toekomt. Zij hebben ervoor gestreden, dan zou het chic zijn als 
ja dan ook de VLP de ruimte biedt om als eerste die motie in te dienen. En dan kunt u hem mee 
indienen of aansluiten. Waarom heeft u dat nagelaten? 
 
De VOORZITTER: Meneer De Regt. 
 
De heer DE REGT: De volgorde van het indienen was wat mij betreft om het even, de VLP had hem 
ook eerst in mogen dienen. Nu hebben wij hem als eerste ingediend maar de volgorde is wat mij 
betreft, wat mij betreft volstrekt irrelevant in deze. De Roosendaalse Lijst heeft overigens de laatste 
twee jaar continu vragen gesteld over de voortgang, dus ook wij hebben het lot van de bewoners van 
de Westrand ons terdege aangetrokken. Dus wat dat betreft zie ik me niet bezwaard om hier als 
eerste te gaan staan. Wij zijn overigens wel bereid om zometeen na, nadat de VLP de motie heeft 
ingediend om te kijken of we wellicht tot één motie kunnen komen, dus. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter, als ik gewoon de verschillende moties lees dan is in 
ieder geval de strekking is 100% gelijk. Ik ga ervan uit dat u in ieder geval in het voortraject contact 
heeft gehad met de VLP om te komen tot een gezamenlijke inbreng. Dat is ook niet een inzicht wat nu 
net twee minuten geleden is ontstaan. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Klopt, we hebben inderdaad gesproken. We hebben de motie pas gemaakt nadat 
de notitie uit Bergen op Zoom hebben ontvangen, volgens mij was die van de VLP toen al gereed. Wij 
hebben natuurlijk samen erover gesproken, wij hebben nogal wat, tenminste enkele verschillen in de 
constateringen dus misschien kan de wethouder daar ook een advies in geven welke we het best op 
kunnen nemen en daarna zullen we er beslist uit kunnen komen, denk ik. 
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De heer SCHIJVENAARS: Dan de allerlaatste voorzitter, doe ik dan toch maar even de suggestie. Ik 
zou het een heel mooi gebaar vinden van de Roosendaalse Lijst als u nu zegt wij gunnen de VLP als 
eerste om de motie in te dienen. Dat lijkt me toch wel het minste wat u kunt doen. 
 
De VOORZITTER: Daar heeft meneer De Regt al antwoord op gegeven dus twee keer dezelfde vraag 
stellen met iets andere woorden dat hoeft wat mij betreft niet. Mevrouw Van den Nieuwenhof, CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte vraag aan de heer De 
Regt van de Roosendaalse Lijst. U maakt wat haast om het college de opdracht te geven om de 
stekker uit deze woonvoorziening te trekken, althans om daar een begin mee te maken. U kent ook 
het spreekwoord haastige spoed, enzovoort. Weet u zeker dat het geen nadelige consequenties kan 
hebben voor de gemeente Roosendaal. Ik denk hierbij aan mogelijke claims van één of andere partij 
die ook betrokken is. Of wat denkt u bijvoorbeeld de ontwikkelkosten die al gemaakt zijn. Als 
Roosendaal nou het initiatief neemt om hiermee  te stoppen zullen dan die andere gemeentes van de 
maatschappelijke opvang niet roepen van nou Roosendaal prima maar dan draagt u ook alle kosten 
die gemaakt zijn. Heeft u daar beeld bij of inzicht in? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Haastige spoed is zelden goed dat klopt. Maar ik denk dat 
zes jaar dat dat geen spoed meer is daar zijn we al zo lang bezig dat het onder hand wel eens keer 
duidelijk moet zijn. Ja, schadeclaims ik kan niet in een glazen bol kijken of ze wel of niet komen ik 
weet het niet. Aan de andere kant die woonvoorziening die had er toch nooit gekomen ook zonder 
deze moties niet alleen had dan wellicht het besluit daarover over een halfjaar of over een drie 
maanden gevallen dus. Hij had er toch nooit gekomen en dan waren er dan wellicht mochten ze willen 
die schadeclaims toch wel gekomen dus die worden niet veroorzaakt door deze moties. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer De Regt. Ik zie verder… nog één interruptie van de heer Yap 
van de PvdA. 
 
De heer YAP: Dank u wel, voorzitter, in de meningen in de motie geeft de Roosendaalse Lijst aan dat 
na een termijn van zes jaar je inwoners niet meer in onzekerheid kan laten zitten. Hoe vertaalt zich dat 
dan naar andere projecten, want ik kan hier wel een lijstje gaan opnoemen waar inwoners wel langer 
wachten op definitieve besluitvorming of definitieve plannen die al jaren geleden zijn aangekondigd. 
Volgens mij hebben we net nog een dossier voorbij zien komen waar ook in 2011 iets beloofd was wat 
tot op de dag van vandaag nog niet is gerealiseerd. 
 
De VOORZITTER: Ik zou toch willen vragen om ons te beperken tot waar het vanavond over gaat en 
niet over andere projecten die…  
 
De heer YAP: Nee, maar ik maak een vergelijking, voorzitter, waar ligt dan voor de Roosendaalse Lijst 
de grens, omdat ze zeggen in die mening dat dat niet een correctie wijze omgaan is met onze 
bewoners. Is dat dan na zes jaar want de Roosendaalse Lijst geeft ook al aan we vragen hier al twee 
jaar duidelijkheid om dus het is. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Zes jaar is wat ons betreft eigenlijk al te lang wanneer het gaat om een dreigende 
situatie zoals de bewoners die ervaren. Als je lang moet wachten op iets wat toegezegd is in de 
positieve zin is dat, denk ik, wat minder dreigend dan in dit geval. Dus vandaar dat wij vinden dat het 
nu lang genoeg geduurd heeft.  
 
De VOORZITTER: Nog een aanvullende vraag van meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, welke dreigende situatie, want u heeft toch ingestemd destijds met een 
woonvoorziening op die locatie. Wat bedoelt u daarmee. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
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De heer DE REGT: U kunt zich voorstellen dat de bewoners met name de naburige bewoners dit toch 
wel beschouwen als een dreigende situatie dat hebben ze ook altijd kenbaar gemaakt en daar hebben 
we op zich wel begrip voor. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat was dan wel uw eerste termijn. Dank u wel, meneer De Regt. Dan ga ik 
naar meneer Van Gestel van de VLP voor zijn eerste termijn. De heer Van Gestel, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Als het aan de VLP ligt gaat er voor eens en voor altijd 
een dikke streep door de plannen van het hostel, een woonvoorziening voor chronisch 
drugsverslaafden aan de Wouwseweg. Het wordt tijd dat de ogen van onze raad open gaan. De 
plannen zijn financieel en juridisch al lang niet meer haalbaar en sinds 2010 heeft de coalitie het 
hostel in de lucht gehouden. Terwijl het op geen enkel draagvlak kon rekenen bij omwonenden. En nu 
het op alle fronten stuk loopt zou de raad er goed aan doen er maar eindelijk die dikke streep 
doorheen te halen. Geef de omwonenden nu eindelijk de duidelijkheid die ze verdienen. Het gaat niet 
door. Als enige partij heeft de VLP zich 2010 uitgesproken tegen de komst van het hostel. Het 
ontbreken van draagvlak in de buurt de locatie en de noodzaak ervan zijn door de VLP vanaf de 
eerste minuut in twijfel getrokken. Bij de coalitieonderhandelingen in 2014 bleek dit dossier zelfs één 
van de breekpunten met de informateur en onvermoeibaar ging college en raad door met deze 
plannen. Later in 2014 bleek de financiële haalbaarheid van de plannen nihil en sinds 18 maart 2016 
is met de uitspraak van de Rechtbank Breda de juridische haalbaarheid ook weggevallen. De VLP die 
de omwonenden en betrokkenen altijd heeft bijgestaan met advies en steun ziet met deze laatste 
uitspraak van de rechter nog maar één opdracht voor ons liggen, staak de plannen en verdere 
procedures. Daarom zal de fractie vanavond een motie indienen die dat mogelijk maakt, want de VLP 
durft als de volkspartij voor Roosendaal en haar dorpen een duidelijk standpunt in te nemen of dat nu 
voor de Bergrand is, tegen de plannen van een grootschalig Polenhotel in de wijk, of de hostel aan de 
Wouwseweg, wij spreken ons duidelijk uit voor Roosendaal en voor haar dorpen en dat doen we en 
dat blijven we doen. En voorzitter daarvoor dien ik de volgende motie in “Staak realisatie Hostel 
Wouwseweg”. En voorzitter constaterende, overwegingen, van mening zijnde dat kan iedereen netjes 
teruglezen. Ik heb nog een aantal kopieën bij me voor de echte die hards. Ik beperk met tot het 
besluit. De realisatie van de woonvoorziening van chronisch drugsverslaafden aan de locatie 
Wouwseweg per direct te staken, evenals aanhangende juridische procedure en hiervan de 
onwonenden en bezwaarmakers per direct schriftelijk in kennis te stellen. Om met de betrokken 
partijen en partners binnen het Regionaal Kompas te komen tot een nieuwe, juridisch en financieel 
haalbare, regionale invulling ten behoeve van de huisvesting van sociaal kwetsbaren, waar onder 
drugsverslaafden. Namens deze. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Deze motie “Staak realisatie Hostel Wouwseweg” 
en heeft als nummer 2 en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En ik zie een interruptie van 
Mevrouw Van den Nieuwenhof van het CDA. Ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, voor de heer Van Gestel van de VLP heb ik dezelfde vraag. 
Bent u er ook helemaal van overtuigd dat het halen van de stekker uit dit project eenzijdig door de 
gemeente Roosendaal die dus toch samenwerkt met een aantal andere, met vijf andere gemeentes of 
zes andere gemeentes of dat geen nadelige consequenties op één of andere manier kan hebben. 
Bent u daarvan overtuigd meneer Van Gestel. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de nadelige consequenties van deze plannen voor de buurt en 
voor de mensen en voor de betrokkenen zijn groter dan de schade die het de gemeente kan 
berokkenen als we de stekker er gewoon uithalen.  
 
De VOORZITTER: Dat… 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Mag ik nog een vraag stellen? 
 
De VOORZITTER: Een kleintje. 
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Een kleintje dan. In dit laatste, in het dictum van uw motie heeft u 
het nog bij het laatste gedachtenstreepje over huisvesting van sociaal kwetsbaren. Het is u toch ook 
bekend dat er al andere hulp in beeld is, dat het niet meer zozeer gaat om woonvormen maar meer 
om ambulante zorg voor deze groep verslaafden ook. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dat klopt. En ik vind het netjes dat als je regionaal met elkaar als partners 
afspraken hebt gemaakt dat je iets gaat regelen voor opvang, dat je uiteindelijk ook natuurlijk weer 
teruggaat naar dezelfde regio als je deze opvang een dikke streep doorheen zet. En dan vraag je aan 
de regio kunnen we het op een andere manier vormgeven. En als u het ons vraagt ja inderdaad 
ambulant en ook niet zo grootschalig en veel kleiner en moet het allemaal wel. En u afijn u heeft ons 
initiatiefvoorstel twee jaar geleden heeft u afgewezen, maar dat behelste precies wat u nu zegt en die 
ligt wat ons betreft op tafel. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou dat, ik lees het niet in de motie maar goed de motie wordt 
misschien nog aangepast of in elkaar geschoven met de collega’s van de Roosendaalse Lijst, dus 
wellicht kan dat nog ook anders terugkomen. 
 
De VOORZITTER: We gaan dat allemaal afwachten. Dat was uw eerste termijn heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, zeker niet. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel. Toen er zes jaar geleden in een gemeenteraadsvergadering de 
Comissie Samenleving nog dit onderwerp aan de orde was en het raadhuis volgepakt zit met 
misschien wel 120-130 bewoners sloot ik mijn termijn af met de zin “ik geef u de garantie voor mij 
betreft ga ik hiervoor liggen op alle mogelijke manieren”. En dat, voorzitter, heeft de VLP zes jaar lang 
gedaan. En daarom, voorzitter, zijn we vanavond hier en dat, voorzitter, hebben wij  maar gewoon 
mooi  bereikt. En voorzitter voor de bewoners hebben wij dat gedaan, want zelf heeft het niet ons 
eigen belang gediend maar het belang van de bewoners en dat staat voorop. Dat deden we, dat doen 
we en dat blijven we doen. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: En dank u wel, meneer Van Gestel, voor uw eerste termijn. Ik kijk, nog een eerste 
termijn van de VVD klopt dat? En een eerste termijn van het CDA. En volgens mij zag ik de SP. Ik wil 
voorstellen om de VVD alvast te laten beginnen met haar eerste termijn. De heer Van den Beemt, ga 
uw gang. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot wat zojuist gesteld werd waren 
er meerdere fracties zes jaar geleden geen voorstander voor de plannen van het drugshostel. De VVD 
heeft tegen gestemd toen besloten werd in deze raad, in deze zaal dat er een drugshostel zou gaan 
komen aan de Wouwseweg. We vonden dat geen goede ontwikkeling op die plaats. Er was inderdaad 
een hoop tumult, het was een turbulente omgeving, dus ik kan me voorstellen dat sommigen dat 
enigszins ontschoten is, maar wat dat betreft meneer Van Gestel stonden we zij aan zij ook al stonden 
we op andere fronten zes jaar geleden bepaald niet zij aan zij. Nou vanavond hebben we twee moties 
hier liggen, zes jaar later en wij steunen ze allebei. Sterker nog vanaf deze plaats wil ik beide 
opstellers vriendelijk verzoeken om onze naam onder hun beide moties te zetten en dan zien we 
straks wel wie hem werkelijk gaat indienen. Het is maar voor de zekerheid, voorzitter. Waarom 
steunen we dat? Waarom steunen we de moties om te stoppen? Kijk, het oude systeem van 
financieren dat bestaat niet meer en Bergen op Zoom heeft gefaald. Bergen op Zoom heeft of gefaald 
in het begrijpen dat het oude systeem niet meer bestaat of Bergen op Zoom heeft gefaald in het 
lobbyen voor geld. Maar in ieder geval vanuit die kant werd gezegd het kan twee jaar geleden en in 
Roosendaal waren we er eigenlijk al wel achter dat kan helemaal niet. Dus wat dat betreft, voorzitter, 
heel interessant voor ons was het geen breekpunt in coalitieonderhandelingen of iets dergelijks, want 
iedereen kon al lang aan zien komen dat het niet meer kon. Dat is ook een beetje de crux van deze 
motie, in feite en dat is gevaarlijk want meneer Yap wil nooit moties steunen die overbodig zijn, maar 
in feite zijn ze allebei overbodig, want het kan niet meer. En dat is niet omdat de VVD of de VLP zes 
jaar ervoor gelegen heeft, dat is niet omdat de Roosenaalse Lijst voortschrijdend inzicht heeft. Het kan 
niet meer omdat het Rijk de stekker eruit getrokken heeft, die zijn gewoon met een ander model gaan 
financieren en daarom kan het niet meer. Dat is niet aan ons te danken, maar het is wel goed dat het 
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niet meer kan. Voorzitter, op zich goed en wij gaan ervan uit dat die moties het gaan halen en dat de 
drugshostel er nu eindelijk toch niet komt. Maar ondertussen hebben wel heel veel mensen heel veel 
jaar zich heel erg druk gemaakt over die hele toestand. En hoewel het “nee” van nu dan vast voor de 
meesten van hen goed nieuws zal zijn is het wel ontzettend sneu als je zes jaar lang je voordeur uit of 
in gaan, als je zes jaar lang in je huis zit en denkt dit gaat er komen, zes jaar lang boos zijn, zes jaar 
lang verdrietig zijn, zes jaar lang uit het veld geslagen zijn. Sommigen hebben het volgehouden om 
zich er tegen blijven verweren, sommige niet en je zal er maar zitten op je bank met dat gevoel. Dus ik 
kan me voorstellen dat niet iedereen blij is dat het niet doorgaat. Ik kan me ook heel goed voorstellen 
een paar mensen hoe raar het ook klinkt nu pas echt beginnen te balen. Maar in ieder geval komt dat 
ding er niet en dat is voor dit moment denk ik even het belangrijkste, ervan uitgaande dat er vanavond 
dus een meerderheid voor de moties gaat zijn. En ik heb nog een klein advies, als de beide indieners 
van de beide moties ze ineen willen voegen, gooi net zoals we dat met het plan voor de drugshostel 
gaan doen, gooi al uw constateringen, uw overwegingen en uw meningen het raam uit en hou het 
gewoon bij een besluit dat we er niet meer doorgaan. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan het CDA, mevrouw Van den 
Nieuwenhof. Ga uw gang, mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u, voorzitter. Ik stel vast dat er hier twee moties liggen 
min of meer overbodig, ook al aangegeven van de collega van de VVD net en ook al aangegeven 
door één van de indieners van de motie van de Roosendaalse Lijst, want de woorden van de heer De 
Regt waren ik citeer “de woonvoorziening was er toch niet gekomen ook zonder deze motie”. Ik stel 
ook vast dat een paar partijen ook haast maken met het initiëren van de stekker uit dit project trekken. 
En waarom? Om duidelijkheid te geven aan de inwoners dat mag dat is ook terecht. Maar wij van het 
CDA willen ook graag dat er haast wordt gemaakt voor de zorg voor deze kwetsbare groep, voor de 
verslaafden. Het Regionaal Kompas 2015-2020 dat we eind 2014 hebben vastgesteld, dat spreekt al 
over ontwikkelen van alternatieven voor de woonvorm van chronisch verslaafden, toen was het eind 
2014. Ja, ik zou graag willen dat daar wat haast gemaakt werd, want het gaat ons ook om de zorg van 
deze mensen. Ik zou graag willen weten van de wethouder wat voor geluid Roosendaal bij de 
centrumgemeente laat horen, hoe het daarmee staat met het ontwikkelen, want als ik het memo lees 
dan denk ik daar zijn we nog niet zo erg veel mee opgeschoten want we gaan weer onderzoeken en 
ja in juni komen we, over een paar maanden met een conclusie. Ik heb ook eerder gehoord, ik heb 
eerder vragen gesteld, dat de portefeuillehouders twee keer per jaar bij elkaar komen, er is wel meer 
ambtelijk overleg. Is dat nog steeds zo? Verder wil ik ook graag weten van de wethouder, wat gebeurt 
er met de ontwikkelkosten? Schat hij in dat die voor Roosendaal zijn of voor, of wordt dat omgeslagen 
over alle gemeentes die in deze maatschappelijke opvang deelnemen. Nou, deze vragen wil ik nog 
graag beantwoord zien door de wethouder.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Dan ga ik door naar de SP, mevrouw 
Oudhof. Herstel, mevrouw Van den Nieuwenhof, er komt nog een verlate interruptie voor u. Ja, ik had 
hem ook… De heer Van Gestel uw interruptie, ga uw gang, kort graag. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dient u de moties dan mee in of…? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, wij zijn op zich ook wel voor duidelijkheid te geven, maar ik 
wil nog even wachten hoe de motie er precies uit gaat zien als die gaat samenvoegen, want daar 
reken ik eigenlijk wel op en ik doe ook eigenlijk een beroep op beide indieners om er één geheel van 
te maken. 
 
De heer VAN GESTEL: Nou dan sluit u zich daarbij toch aan, want dan kunnen we uw naam er in 
ieder geval wel bijschrijven. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik wil even kijken hoe de tekst eruit ziet. U ziet straks bij de 
stemming wat er gaat gebeuren. 
 
De VOORZITTER: Dan nu wel de eerste termijn van de SP, mevrouw Oudhof. Mevrouw Oudhof ga 
uw gang. 
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Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, al in het Regionaal Kompas van 2008 is 
gesproken over een woonvoorziening voor drugsverslaafden. De SP-fractie was aanvankelijk 
voorstander van een dergelijke voorziening in de westrand, dit was omstreeks 2010. De SP heeft toen 
wel steeds gesteld dat met de belangen van de omwonenden goed rekening moet worden gehouden. 
Dan heb ik het over het instellen van een Beheergroep en de afspraak dat er geen overlast zou 
mogen optreden. In 2014 we waren toen al ruim vier jaar bezig met het project, zagen wij aankomen 
dat het op die plek niet zou gaan lukken. De juridische procedure begonnen te talrijk te worden en 
verliepen en dan druk ik me nog heel voorzichtig uit niet echt soepel. De omwonenden zaten veel te 
lang in onzekerheid en steeds duidelijker werd dat de financiering van het project niet rond bleek te 
komen. Volgens de SP-fractie hadden we toen beter al kunnen stoppen en ons richten op verdere 
alternatieven. Want het was en is nog steeds voor onze fractie duidelijk dat we deze drugsverslaafden 
niet aan hun lot kunnen overlaten en dat we voor deze doelgroep moeten zorgen. We zijn in 2014 niet 
gestopt met dit project in de Westrand en naar onze opvatting komt dat omdat er bij dit soort regionale 
samenwerking gemakkelijk een soort impasse ontstaat. De keuzes liggen niet bij één gemeente maar 
bij meerdere, Roosendaal is op dit aspect zelfs niet de centrumgemeente, maar dat is Bergen op 
Zoom. We zitten dan vast aan regionale samenwerking wat ons als Roosendaal betreft de afspraken 
die gemaakt zijn in het Regionaal Kompas. Bergen op Zoom zette ook na 2014 op een lobby richting 
Den Haag in en richting zorgverzekeraars om alsnog financiering te krijgen voor de woonvoorziening 
in de Westrand. Het is nu in 2016 wel aan alle partijen duidelijk dat de financiering er niet gaat komen. 
Dit hebben we ook kunnen lezen in de memo van Bergen op Zoom. Het is inmiddels ook duidelijk dat 
de ideeën over een goede opvang van drugsverslaafden zijn veranderd. Het ligt niet langer voor de 
hand om 24 chronisch drugsverslaafden op één plek onder te brengen. Kleinere eenheden maar ook 
ambulante hulp is volgens deskundigen een veel betere aanpak. De SP-fractie steunt daarom de 
voorliggende moties. We moeten nu aan de omwonenden een duidelijk signaal afgeven dat de 
geplande woonvoorziening er niet gaat komen en dat we naar andere oplossingen op zoek gaan. 
Onze fractie heeft begrepen dat die nadere oriëntaties al bezig zijn. Wellicht kan de wethouder daar 
straks nog verder op ingaan. Dan over beide moties, ja de SP hoopt dat er één gezamenlijke motie uit 
voort gaat komen en wij steunen dan die gezamenlijke motie. Dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Dan ga ik naar  GroenLinks mevrouw Koenraad. 
Mevrouw Koenraad ga uw gang voor uw eerste termijn. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Die woonvoorziening die gaat er niet komen, dat 
hebben we intussen allemaal wel begrepen. Het beschermd wonen wordt totaal anders ingericht, de 
financiering is totaal veranderd VVD refereerde er ook al aan. De spoedeisendheid ja daar hadden we 
eigenlijk al direct vragen bij want de spoedeisendheid zit het er meer in van welke motie wordt het 
eerst aangenomen. En wat GroenLinks betreft had dit ook best over een week of over twee weken 
kunnen zijn. De stekker gaat er niet alleen uit vanwege geld, maar ook vanwege een totaal andere 
aanpak die is ontstaan. En ik weet dat in Roermond bijvoorbeeld is een dergelijke woonvoorziening 
gebouwd voor mensen met een chronisch drankprobleem. En daar hebben ze eigenlijk best heel veel 
spijt van die eenzijdige samengestelde doelgroep. GroenLinks was wel altijd voor die woonvoorziening 
maar was ook voor de inspanningen die de VLP toen heeft gedaan met het initiatiefvoorstel. We 
hebben toen gevraagd maak er een motie van anders worden alle inspanningen in de prullenbak 
gegooid dat is toen anders gegaan. Maar eigenlijk was het voorstel van de VLP toen in die initiatiefwet 
heel kort door de bocht dat sommige mensen geschikt zijn en graag in zo’n woonvoorziening willen 
wonen, sommige mensen willen graag begeleid zelfstandig wonen ambulante ondersteuning en 
sommige mensen willen ook echt zelf graag op een afgezonderd terrein en die willen gewoon eigenlijk 
met rust gelaten worden. Deze verdeling staat nu eigenlijk ook min of meer ook in de brief die wij uit 
Bergen op Zoom hebben gekregen. Dus wat dat betreft moeten wij de VLP die ook inderdaad heel 
eenduidig is geweest in het tegen zijn, moeten wij de credits geven en mocht deze motie in stemming 
worden gebracht als zelfstandige motie dan gaan we deze motie steunen. En dat er ook heel erg in, in 
de manier waarop de Roosendaalse Lijst nu hun motie ook eigenlijk ook aanprijzen, zonder zorgen 
gaan slapen dat is wel het slechts denkbare argument wat je op dit moment kan indienen en zeker na 
het aanvankelijke ja van de Roosendaalse Lijst is dit wel een hele bijzondere move van GroenLinks, 
zouden de mensen dan wel goed kunnen slapen nu het niet doorgaat? De heer De Regt die spreekt 
van een dreigende situatie. Allemaal zaken die wij in het begin in dit debat nooit zo hebben besproken 
bij de ja-stemmers was er altijd het ging over de veiligheid, het ging over dat mensen dat veilig konden 
wonen maar dat ook de buurt veilig zou zijn, dus die motie van de Roosendaalse Lijst ja dat vinden wij 
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echt toch een jammerlijke zaak. Als die twee moties worden samengevoegd dan gaan we sowieso 
tegenstemmen, want wij zijn niet zo heel erg van de haast. En het zou ook nog best kunnen dat er nog 
andere plannen ontstaan en voor ons zitten de overwegingen, niveau voorzieningen zijn wat ons 
betreft nog steeds wel prima. Als er een losse motie komt dan steunen we die van de VLP.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan de volgende op mijn lijstje voor een eerste 
termijn is D66.  O herstel ik zie nog een interruptie voor mevrouw Koenraad van mevrouw Oudhof. 
Mevrouw Oudhof ga uw gang. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik probeer het een beetje te begrijpen. Die laatste 
opmerking die liet ik nog even inwerken. De motie 1, van de moties wordt wel gesteund omdat u daar 
dan achter staat neem ik aan. Maar mocht dan de motie van de Roosendaalse Lijst in stemming 
gebracht worden, dan stemt u tegen. Bent u nou voor sluiting van het drugshostel of tegen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, eigenlijk zijn er twee verschillende argumenten. De ene motie van de VLP 
zouden wij willen steunen omdat wij de credits willen geven voor de inspanning die ze gedaan hebben 
los van of de woonvoorziening doorgaat of niet, want in de grondhouding van GroenLinks betekent dat 
we die moties allebei niet aan zullen, want a zien we de spoedeisendheid er niet van, b zouden we 
best wel wat meer tijd willen hebben om een gewoon een normaal plan te hebben inderdaad in 
overleg te gaan met het Regio Kompas. Dus deze moties hadden wat ons betreft er sowieso niet 
hoeven zijn. De reden dat we ze steunen is het credits geven aan de VLP en het eigenlijk het, de 
argumenten die de Roosendaalse Lijst geeft dat we ons daar helemaal niet ik kunnen vinden. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, voorzitter, ik spreek dan toch wel heel erg mijn verbazing uit, want credits 
geven aan een motie en daarom steunen. Nou dat, daar ben ik heel erg verbaasd over dat we dan 
niet inhoudelijke steun gaat maar over credits geven aan een motie dus.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, het inhoudelijke argument is duidelijk wat ons betreft. De moties zijn 
erop gericht zekerheid te geven aan de inwoners en die moties hadden van ons er niet per se hoeven 
komen, want wij zijn nog steeds voor die zorg aan die mensen. De insteek van de moties is het 
geruststellen van de inwoners dat is een inhoud die voor GroenLinks niet perse op dit moment had 
hoeven gebeuren.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Dan nu wel D66 en de heer Raggers gaat het 
woord voeren in de eerste termijn. De heer Raggers ga uw gang.  
 
De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. D66 is het eens met beide moties. En zeker met de tekst 
bij overwegende van de VLP, het loopt al veel te lang. Het dossier loopt al langer dan dat D66 in de 
raad zit. D66 zou dus beide moties kunnen steunen want het is de hoogste tijd voor duidelijkheid. En 
D66 is niet de eerste die dat zegt vanavond, maar het is jammer dat er twee moties voorliggen. Dat is 
volgens D66 geen goed signaal naar onze inwoners. En op persoonlike titel zeg ik twee moties voelt 
als oude politiek, hier had gewoon één motie kunnen en moeten voorliggen. Vooralsnog geeft D66 de 
voorkeur aan de motie van de VLP. Enerzijds vanwege hun verleden op dit punt om ze daarvoor de 
credits te geven maar belangrijker nog ook vanwege de inhoud van hun motie. Ons verzoek en 
wederom dat zeggen we niet als eerste schors even deze vergadering. Stel als twee partijen alstublieft 
samen één motie op in de richting van de VLP stellen wij voor, maar wie zijn wij en daar staan wij dan 
graag onder. En dan gauw verder op zoek naar een geschikte oplossing. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Raggers voor uw eerste termijn. Dan ga ik naar de Nieuwe 
Democraten en dat is de heer Schijvenaars als ik het goed begrepen heb als woordvoerder. Meneer 
Schijvenaars ga uw gang. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Complimenten aan de VLP en met name aan de 
heer John Hertogh die glunderend in zijn stoel zit te genieten van het verloop van dit debat. Hij heeft 
zich daar enorm sterk voor gemaakt en vanaf deze plek chapeau meneer Hertogh. De Nieuwe 
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Democraten waren altijd voor goede opvang voor chronisch drugsverslaafden en daar zijn we nog 
steeds voor. En toen vele jaren geleden dat voorstel op tafel lag hebben we dat ook 100% overtuigd 
gesteund, maar we zien ook dat nu van uitstel of van afstel komt uiteindelijk gewoon afstel. Maar dat is 
wel weer een verkeerd signaal maar toch. De motie van de VLP die dienen wij graag mee in en wij 
hopen ook dat de Roosendaalse Lijst  inmiddels overtuigd is geraakt want ze geven vanavond al blijk 
van veel voortschrijdend inzicht dat zij dus ook zich zullen aansluiten van de VLP. Inhoudelijk over de 
zorg we zijn het eens met de CDA-fractie, je moet deze kwetsbare groep die moet je de goede zorg 
bieden. En we vragen ook aan het college om daar heel snel werk van te maken en we horen graag 
van de wethouder wanneer hij met concrete voorstellen denkt te gaan komen. We vragen ook aan het 
college waarom zij zelf niet hebben besloten dat zij stoppen met dit project. Het college voert uit, zij 
moeten doen wat de raad heeft besloten en vervolgens doen zij het niet, maar laten vervolgens weer 
aan de raad over om daar een besluit over te nemen. Graag een reactie van het college daarover. 
Dan over tot slot de positie van Liebau. Liebau is natuurlijk de grote speler geweest in dit hele proces. 
Die hebben vanaf het begin af aan daarin een hele belangrijke rol gespeeld in het kader van hun 
eigen bedrijfsvoering en we vragen ook aan het college hoe zij nu terugkijken op de kwestie van 
Liebau die toch ook zelf het gevoel heeft dat zij vaak zijn gehinderd in ontwikkelingen van hun eigen 
gronden op die locatie. En ook graag daar een reactie op van het college. En misschien, voorzitter, 
iedereen praat over zes jaar maar als ik helemaal terug ga kijken dan zijn we volgens mij al negen jaar 
bezig met het hele project over de opvang van en dat is best wel een lange tijd. Er is heel veel 
gebeurd op inhoud gebied, op proces gebied. En we willen toch voorstellen aan de raad om eens 
serieus na te gaan denken over het houden van een serieus raadsonderzoek. Waar hebben wij het 
nou met elkaar laten lopen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneeer Schijvenaars. De laatste mij bekende eerste termijn is van de 
PvdA, meneer Yap. Tegelijkertijd even de vraag of dat inderdaad de situatie is. Geen andere eerste 
termijnen meer? Oké.  Meneer Yap, ga uw gang. 
 
De heer YAP: Voorzitter, ook onze fractie heeft natuurlijk de recente ontwikkelingen in de gaten 
gehouden, waarbij de maatschappelijke haalbaarheid een issue inderdaad uiteraard is. Allereerst voor 
de doelgroep waar het om gaat en ook voor de inwoners, de omwonenden waar het om gaat hebben 
we ook gezien dat de juridische haalbaarheid inmiddels nog verder onder druk is komen te staan, 
gelet ook op een recente uitspraak van de rechtbank over de omgevingsvergunning. En tot slot daar 
hangen beide moties ook verder aan, dat is de financiele haalbaarheid. De memo van de 
centrumgemeente Bergen op Zoom is in die zin helder. We hadden dan ook eerlijk verwacht eigenlijk 
dat in de afgelopen dagen toen deze motie bekend zou worden dat het college ook al zou aangeven 
waar het zou staan, juist ook omdat centrumgemeente Bergen op Zoom en eigenlijk in die memo en 
dat lees ik, dat lezen wij dan maar tussen de regels door ook aangeeft dat de woonvoorziening zoals 
die oorspronkelijk dus stond gepland ja definitief geen doorgang kan vinden. Dat is er nog niet 
gekomen vanuit het college. We horen graag uiteraard de reactie van het college over de beide 
ingediende moties. Wat voor ons als fractie verder van belang is en dat konden we ook al terugzien in 
het Regionaal Kompas wat er vorig jaar geactualiseerd is, is dat voor deze doelgroep waar de zorg 
voor is, moet worden geboden dat er gekeken wordt naar alternatieven. Een aantal fracties hebben 
daar in eerste termijn opmerkingen over gemaakt ook de moties, beide moties spreken daarover en 
het college heeft daar ook al eerder over gesproken dat men sinds 2014 op ik meen vragen van de 
SP, maar het zou ook een andere fractie kunnen zijn bezig is om die alternatieven in kaart te brengen 
voor de doelgroep. En met het ingaan van de Wmo 2015 dat nog verder zal onderzoeken. En nog 
meest recent heeft het college op vragen van de Roosendaalse Lijst begin 2016 meen ik op 
aangegeven dat eind februari dat is al gebeurd het Leger des Heils ik meen in samenwerking met de 
GGD ook dat verder voor die doelgroep in kaart brengt, dus ik ga er eigenlijk ook vanuit dat gelet op 
die memo we niet hoeven te wachten op juni-juli wanneer de regio weer bij elkaar komt over dit 
onderwerp. Maar wat ons betreft zou dat wel wat sneller kunnen zijn omdat alle informatie voor 
handen is hoe de zorg kan worden gegeven voor deze groep chronisch drugsverslaafden die 
natuurlijk wel op de juiste manier worden geholpen. Want de intentie van de woonvoorziening, de 
intentie van het leveren van die zorg was dat de huidige zorg voor deze groep veel te duur was en de 
maatschappij teveel kost. Voorzitter, ten aanzien nog van die twee moties. Ja, we verbazen ons ook 
een beetje over de actie van de Roosendaalse Lijst juist ook omdat de VLP inderdaad altijd trekker in 
dit dossier is geweest. Als het gaat om te komen tot beëindiging van het proces tot het komen van die 
woonvoorziening en daarnaast hebben wij ook een inhoudelijk argument. Wij vinden de motie van de 
VLP qua dictum sterker, want die koppelt het ook waar het thuishoort aan dat Regionaal Kompas en 
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ook ingaat op die consequenties juridisch, financieel en dergelijke zeer van belang. Vandaar ook dat 
we die motie zullen steunen, waarbij we wel aan de indieners nog willen vragen om eigenlijk de 
constateringen, overwegingen en meningen in die zin tot het minimum te beperken waarbij enkel 
wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen op maatschappelijk, juridisch en financieel terrein. 
Voorzitter, tot slot Nieuwe Democraten gaf al een inkijkje wat we zouden kunnen leren van dit proces. 
Voor de PvdA is dit natuurlijk ook ja toch wel een lastig dossier geweest, we zijn er jaren mee bezig 
geweest als raad. Inwoners die daar veel bij betrokken zijn geweest en die daar ook veel voor hebben 
gedaan, ik heb nog eens gekeken, welke parallel kunnen we nou maken met andere dossiers en we 
hebben eerder het dossier Stadsoevers met Stadskantoor en dergelijke waar we een heel 
raadsonderzoek hebben opgezet. En ik weet niet of dat de oplossing zou zijn voor dit dossier, maar 
we zouden wel als gemeenteraad kunnen kijken wat we hier met name van kunnen leren. Ik weet niet 
waar dat thuishoort misschien bij de Auditcommissie of iets dergelijks. Zeker omdat we dit soort 
processen meer gaan krijgen met een oog op de Woonagenda. 
 
De VOORZITTER: Uw tijd loopt af, meneer Yap, kunt u afronden? 
 
De heer YAP: Voorzitter, ik was aan het afronden. We hebben natuurlijk procedures lopen rondom 
omgevingsverguningen. We hebben kwesties lopen rondom huisvesting arbeidsmigranten. Wellicht in 
de toekomst nog op andere terreinen waar vaak toch locaties in Roosendaal in beeld zijn. Wellicht kan 
dit dossier, dit traject tegen het licht kunnen houden wat we vooral kunnen leren en in de toekomt nog 
beter kunnen doen hierin op allerlei terreinen maatschappelijk, juridisch en ook financieel. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Dat waren de eerste termijnen. Ik heb van minimaal vijf 
fracties vragen gehoord, dus ik wil de portefeuillehouder vragen hierop antwoord te geven in zijn 
bijdrage. Wethouder Polderman, ga uw gang.  
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb met belangstelling de inbreng van de diverse 
partijen gehoord en iedereen heeft in zijn eigen toonaard bezongen van hoe dit dossier gelopen is en 
dat we nu eigenlijk op het punt waar we nu staan. Ik hoor verschillende mensen zeggen van het wordt 
tijd dat we de stekker eruit trekken en daar wil ik toch afstand van nemen, voorzitter. Want ik denk dat 
we het goed moeten positioneren, wij trekken hier als gemeente niet de stekker uit. Het is wat dat 
betreft heeft de heer Van den Beemt gelijk. Het Rijk heeft hier al heel lang geleden de stekker uit 
getrokken al in 2009 meen ik met de verandering van de financiering daar heeft de zorgverzekeraar 
zijn consequentie uit getrokken en die heeft gezegd wij gaan dit niet meer betalen met de scheiding 
van wonen en zorg. Dus wij constateren alleen dat de situatie veranderd is. En dan is het concept 
zoals het was en zoals het door het vorige college is uitgewerkt met te zeggen van dit is een mooie 
oplossing om deze kwetsbare doelgroep toch de zorg te geven die nodig is, die situatie is veranderd. 
En wat dat betreft sta ik hier ook met gemengde gevoelens, want ik vind het wel jammer. Ik vind het 
jammer dat een project dat eigenlijk door de raad door een democratisch gelegitimeerde meerderheid 
is gesteund indertijd in 2009 dat dat eigenlijk gewoon om zeep is geholpen. Dat is gewoon jammer. De 
vraag is van is dat nou zo heel erg en komen er alternatieven die ook echt beter zijn dat moet nog 
bewezen worden. Maar op zich dat deze doelgroep heel die tijd in de kou is blijven staan is op zich 
niet iets om nou juichend over te zijn. Dus in die zin sta ik hier niet als een iemand die de vlag uitsteekt 
en zegt van hoera hoera dit gaat niet door. Op zich was de opvang van deze doelgroep nodig en is 
nog steeds nodig en ik ben ook blij dat in die moties allebei de opdracht naar het college van kijk naar 
alternatieven dat die in ieder geval in allebei de moties wordt genoemd, want dat gaan we zeker doen 
en dat hebben we ook al gedaan en ik kom daar zometeen op terug. Wat dat betreft met gemengde 
gevoelens, enerzijds jammer dat het project zo strandt. De oorzaak en de reden is toch, denk ik, bij 
het veranderende beleid en anderszijds sta ik hier wel met het idee dat ik u allemaal ook hoor zeggen 
het wordt tijd dat we hier duidelijkheid over scheppen. Wat dat betreft denk ik dat het heel hard nodig 
is dat we dat doen en wat dat betreft ben ik ook blij met deze moties dat we zeggen nou laten we nou 
eens een keer naar de bewoners naar de bevolking van Roosendaal helder geven over dat we hier 
nou eens een keer een streep onder zetten en dan zeggen we gaan volop het juist onderzoeken van 
die alternatieven, dat zegt u allemaal in uw eigen bewoordingen ook. En wat dat betreft is daar geen 
verschil van mening over tussen het college en u raad dat we zeggen laten we nou inzetten op wat we 
moeten doen. Voorzitter, ik moet u zeggen wij hebben ook daar al aanvang meegenomen. We hebben 
een onderzoek laten doen door de GGD en het Leger des Heils waarin wij hebben gezegd hoe is nou 
de situatie precies in Roosendaal, want lang was onduidelijk van hoe groot is nou die groep wat 
betekent dat nou waar doen we het nou precies voor. Nou dat onderzoek is afgerond. We hebben dat 
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gekregen en we hebben gezegd daar gaan we mee aan de slag om dat verder te doen. We moeten 
dat verder combineren en in overeenstemming brengen met het onderzoek waar de centrumgemeente 
Bergen op Zoom op doelt natuurlijk, want het is een regionale opgave dus wat dat betreft zijn we 
daarmee druk aan de slag. En we komen daar binnenkort op terug met concrete voorstellen met 
concrete maatregelen afgestemd op wat ook de centrumgemeente daarover aan financiën voor ons 
allen mogelijk gaat maken, want dat is natuurlijk wel het probleem het geld ligt wel via die  
centrumgemeente constructies. Voorzitter, dat gezegd hebbende, denk ik, dat het aan u raad is om 
met deze twee moties toch tot een goede oplossing te komen, want er liggen nou twee moties en ik 
denk de essentie van vanavond is dat wij duidelijkheid scheppen naar de bevolking, naar met name 
de mensen uit de Westrand. En ik denk niet dat het helpt als wij twee moties achter elkaar in 
stemming gaan brengen, want dan doen we nog maar de verwarring nog langer instandhouden. Dus 
ik doe een dringende oproep en ik sluit aan bij de mensen die dat ook gezegd hebben. Schors nu 
even en maak hier één motie van. En eigenlijk vond ik de suggestie van de heer Van den Beemt wat 
dat betreft mij uit het hart gegrepen, gooi die overwegingen en die meningen nou uit het raam. Hou 
het nou bij deze oproep, dat wil zeggen laten we duidelijkheid zijn. We stoppen met dit, dit is 
constateren dat hier de stekker niet door ons uitgetrokken wordt maar uitgetrokken is en ik heb u dat 
al meegedeeld volgens mij in oktober 2014 heb ik hier in deze, op deze plek gezegd dat naar mijn 
idee dit een doodlopend traject was. Toen meende ik had ik ook overeenstemming met de zes 
portefeuillehouders van de Regionaal Kompas, maar later werd er toch druk uitgeoefend vanuit de 
centrumgemeente die zeiden van nou er zijn toch misschien nog mogelijkheden om te lobbyen naar 
Den Haag. Nou dat heeft u kunnen lezen dat heeft tot niks geleid en eigenlijk is het jammer dat we die 
tijd hebben verloren, maar nogmaals wij hebben wel, doorgegaan met onderzoek te doen wat de 
situatie in Roosendaal is door dat onderzoek van de GGD en het Leger des heils. Ik zou u willen 
verzoeken om tot één motie te komen en ik denk meneer Van den Beemt zei gooi alle overwegingen 
uit het raam, meneer Yap zei hou het zo minimaal mogelijk. Ik ben het daar zeer mee eens en ik denk 
dat u op één of andere manier er wel uit zult komen, want eigenlijk is het dicti van de moties is 
ongeveer gelijkluidend. Dus wat dat betreft hoop ik op uw creativiteit. Hou het zo duidelijk en zo 
beknopt mogelijk zodat wij weten van en met name de bevolking van de Westrand weet waar zij nou 
eindelijk aan toe is. Ik denk dat die duidelijkheid meer dan op zijn plaats is. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van mevrouw Van den Nieuwenhof van het CDA. Ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga er wel vanuit dat de heer 
Polderman klaar is met zijn eerste termijn, want ik ben eigenlijk nog benieuwd naar het antwoord op 
onze vraag hoe zit het eigenlijk met de ontwikkelkosten tot nu toe van dit project. Wie gaat dat 
betalen? Die vraag is al eerder op tafel geweest en ja ik heb er eigenlijk nog nooit antwoord op gehad 
en nu krijg ik het ook niet. Misschien kun je daar iets over zeggen of dat het duidelijk is of dat u denkt 
dat het wordt of. Verder wil ook graag van u horen of er nog mogelijke risico’s op claims ofzo voor de 
gemeente uit dit als we deze motie aannemen kunnen voortvloeien. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, dat is natuurlijk op zich een interessante vraag, maar ik weet 
niet goed wat ik daar nou in alle wijsheid op moet zeggen, want ik denk dat dat gewoon een terecht 
probleem wordt. De afwikkeling van dit dossier wordt nog een lastige puzzel en ik denk dat we daar 
gewoon in alle rust daarover moeten kijken van hoe we dat het beste kunnen doen. Dus ik ga u daar 
geen klip en klare helderheid over geven. Dat het nog niet gedaan is wat betreft de afwikkeling dat is 
wel helder maar in ieder geval laten wij naar de bevolking helder maken dat wij met dit traject stoppen 
en hoe wij dat af gaan wikkelen dat kunt u aan het college overlaten en daar ga ik u dan wel te zijner 
tijd over informeren. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, mogelijke claims daar ziet u ook helemaal niet van in, boven 
ons hoofd hangen? 
 
De heer POLDERMAN: Nee, nee, want het ik denk dat daarom hecht ik eraan dan te zeggen dat niet 
Roosendaal de stekker hieruit trekt. Kijk als dat zo zou zijn dat wij met iets stoppen dan dan is een 
sterk verwijt jullie stoppen met iets, maar het is volgens mij heel belangrijk om de juiste analyse te 
maken en wij kunnen met dit traject niet doorgaan omdat het Rijk op een andere manier zorg en 
wonen fianciert, dus dat is iets wat ook ons niet te verwijten valt.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof en ook dank voor… Ik zie nog wacht, ik 
zie nog een interruptie van de heer Schijvenaars, Nieuwe Democraten. Ga uw gang, meneer 
Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Betekent het nu ook volgens het college dat Liebau 
in dat gebied nu wel vrijheid van handelen gaat krijgen. Want Liebau is al 10 jaar lang gehinderd in 
zijn uitbreidingsplannen en andere ontwikkelingsplannen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Volgens mij is dat niet juist. Liebau is niet gehinderd. Liebau meende bezwaar 
te moeten maken omdat hij gewoon als dat er zou zijn wellicht gehinderd zou kunnen worden in de 
toekomst. Als dat daar gerealiseerd zou zijn, nu wordt het niet gerealiseerd dus Liebau heeft wat dat 
betreft helemaal geen probleem met dit.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, dan was dit wel het einde van uw bijdrage van wethouder Polderman. 
Nog een interruptie van mevrouw Koenraad. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, een hele korte vraag, voorzitter. Stel je voor dat die motie wordt 
aangenomen, betekent dat dat dus helemaal nooit meer op die plek iets van een voorziening gebouwd 
gaat worden? Want die grond is natuurlijk in feite nog steeds dan daarvoor geschikt. Is dat dan ook 
wat je zegt met die motie dat daar nooit meer iets van een hele kleine woonvoorziening zou kunnen 
komen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder Polderman. 
 
De heer POLDERMAN: Ja, voorzitter, nooit is er erg lang he. Kijk ik heb ook geen voorspellende 
vermogens maar concrete voorstellen voor deze woonvoorziening, deze manier doen dat lijkt mij 
inderdaad voorbij. Maar er blijft een bestemming maatschappelijke opvang dus wellicht komt er weer 
iets anders wat daar binnen de bestemming past, maar ja…  
 
De VOORZITTER: Een kristallen bol hebben we geen van allen dus, wethouder bedankt voor uw 
beantwoording. Dan de heer De Regt u heeft even een vraag? 
 
De heer DE REGT: Ik wil graag even een schorsing van vijf minuten ongeveer.  
 
De VOORZITTER: Vijf minuten prima. Dan gaat die bij deze in. 
 
De VOORZITTER Schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk even naar de heer Van Gestel van de VLP. Ja. Als iedereen zijn plaats weer 
kan vinden en gebruiken dan gaan wij van de heer Van Gestel horen wat deze schorsing opgeleverd 
heeft. Mag ik wat rust in de zaal alstublieft dan kunnen we het allemaal goed horen. De heer Van 
Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Gezamenlijk met de Roosendaalse Lijst hebben we er 
één motie van weten te maken die motie wordt nu u allen aangereikt en ik zal hem voorlezen. Besluit, 
het college op de dragen: Af te zien van de woonvoorziening voor drugsverslaafden zoals deze was 
voorzien aan de locatie Wouwseweg-Burgemeester Freijterslaan. Om met de betrokken partijen en 
partners binnen het Regionaal Kompas te komen tot een nieuwe, juridisch en financieel haalbare, 
regionale invulling ten behoeve van de huisvesting van sociaal kwetsbaren, waar onder 
drugsverslaafden. En gaat over tot de orde van de vergadering. En ik ga u heugelijk mededeling dat 
deze is ondertekend door VLP, Roosendaalse Lijst uiteraard, maar ook de VVD, de SP, D66, PvdA, 
CDA, Nieuwe Democraten, GroenLinks en Partij Verhoeven. Daarmee voorzitter noodzaakt het ons in 
ieder geval niet voor een tweede termijn en ik neem aan mijn collega’s ook niet, zodat wij hierna direct 
over kunnen gaan tot stemming en snel duidelijkheid kunnen geven.  
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De VOORZITTER: Ja, er waren natuurlijk al twee moties die al onderdeel uitmaakten van de 
beraadslagingen. Normaal gesproken zou je dus zeggen van dan laten we eerst die twee moties 
intrekken waardoor het duidelijk wordt waar we precies over gaan stemmen zodadelijk. Dus ik wil even 
dan voorstellen omdat we, als ik het goed begrepen heb is zoals hij nu voorligt is de volledige motie, 
niet een amendement erop ofzo maar het is gewoon de volledige motie. Prima. Dan wil ik bij deze 
even vragen aan de indieners, want ze maakten per slot van rekening deel uit van de beraadslagingen 
of motie 1 en motie 2 inderdaad niet meer ingediend wordt en niet meer in stemming gebracht te 
worden. 
 
De heer VAN GESTEL: Klopt. 
 
De heer DE REGT: Wij trekken onze motie dan in, in plaats voor deze nieuwe. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, uiteraard.  
 
De VOORZITTER: Oké, bij deze is motie 1 en motie 2 ingetrokken en maakt geen onderdeel meer uit 
van de beraadslagingen en krijgt de motie die u net heeft ontvangen net als ik als nummer motie 
nummer 3. Ik ga even kijken, ja de heer Van Gestel had eigenlijk al aangegeven dat hij geen behoefte 
meer had een aan tweede termijn nu dit bereikt is. Ik ga toch even rondkijken of dat bij iedereen dat 
gevoel aanwezig is. Dat is, ik zie van de VVD verschillende signalen komen. U moet duidelijker zijn.  
 
De heer BOONS: Wij hebben de motie nog niet. 
 
De VOORZITTER: O, u heeft de motie nog niet. Hij zou toch rondgestuurd worden? Dan, lijkt het me 
handig dat we even wachten tot iedereen de motie heeft. Dan weet iedereen waarover hij moet 
stemmen. Ik kijk even naar de griffie of iedereen, in ieder geval alle raadsleden de juiste versie 
hebben. Elsbeth? Ik  ga ervan uit van wel anders hoor dan hoor ik vanzelf protesten als iemand hem 
nog niet heeft. Dan gaan wij bij uitblijven van behoefte van tweede termijn, dan gaan wij in stemming 
brengen van motie nummer 3 “Woonvoorziening drugsverslaafden” en die is ondertekend door alle 
partijen aanwezig is. Ik ga in stemming brengen, wie is voor motie nummer 3? Herstel, dank u wel. 
Eerst een stemverklaringsmogelijkheid polsen bij u raad. Mevrouw Koenraad had ik eigenlijk al 
verwacht. Dank u wel, ga uw gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, omdat wij aankondigden die motie niet te 
steunen en dan nu de onderste. GroenLinks heeft de onzekerheid van de bewoners altijd wel 
begrepen, maar ook altijd het belang van de zorgvrager bovenaan gesteld en daarom, bewoners 
weten nu wel dat het niet doorgaat en we begrijpen eigenlijk nog steeds niet zo goed waarom we nu 
met z’n allen acuut naar de bewoners moeten rennen om te zeggen dat het niet doorgaat. Ten eerste 
snappen ze dat nu echt zelf ook wel. En ten tweede, we hebben altijd een heel zorgvuldig het debat 
gehad over dit onderwerp en een juichstemming is eigenlijk wat ons betreft, GroenLinks betreft nu op 
dit moment niet zo aan de orde. Toch gaan we deze motie nu wel steunen en dan vooral vanwege het 
tweede beslispunt.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. Iemand anders nog een stemverklaring? Dat is 
niet het geval. Mag ik u van u raad weten wie er voor motie 3 stemt. Dat is zoals verwacht mocht 
worden bijna het geval. Ik zie de PvdA niet, of wel? Nu zie ik het wel duidelijk, dank u wel, dan is deze 
motie unaniem aangenomen.  
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: En dat was dan ook meteen het laatste punt van deze raadsvergadering. Ik kijk 
even naar de voorzitter van de Commissie? Vijf minuten? We gaan kijken wanneer de Commissie 
begint.  
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.15 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
12 mei 2016. 
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De griffier,                                                         De voorzitter, 
  


