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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2016 

 

VERGADERING DONDERDAG 8 DECEMBER 2016 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen raadsagenda 
-   Interpellatieverzoek Nieuwe Democraten, informatieverstrekking gemeenteraad 
    begrotingsbehandeling 2017 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
    17 november 2016 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 51 Verordening rechtspositie wethouders-, raads-, en commissieleden 
b. Voorstel 52 Belastingvoorstellen 2017 
c. Voorstel 53 Vangnetregeling 2016 
d. Voorstel 54 Verordening fractie ondersteuningsbudget 
e. Voorstel 55 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 56 Aanbesteding accountantsdienstverlening 
b. Voorstel 57 Bestemmingsplan Binnenstad 
c. Voorstel 58 Actieplan Integrale Veiligheid 
 
7. C-CATEGORIE 
a. 630-2016 Woningbouwprogrammering 2016 
b. 580-2016 Raadsmededeling inkoopproces HbHplus tot en met 2022 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

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

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), M.J.G. Heessels 

(SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof (SP).  

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

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

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

(D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), J.F.A. 

Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), 

P.R. Klaver (PvdA), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot 

(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars 

(Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  
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Afwezig: dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse 

Lijst). 

 
1. Opening en vaststelling raadsagenda 
De VOORZITTER: Als u uw plaatsen zou willen innemen, dan gaan we door met de 
raadsvergadering, die ik bij deze heb geopend. Heet u allen van harte welkom. Afwezig vanavond in 
onze raad zijn de leden Hoendervangers en Goossens. 
 
2. Vaststelling Raadsagenda 
De VOORZITTER: Agendapunt 2, vaststellen van de raadsagenda. Wie wil hierover het woord? In elk 
geval de heer Schijvenaars veronderstel ik voor het vragen of het interpellatieverzoek kan worden 
toegelaten? Ja. Laat ons dat even eerst doen. U weet nog geen oordelen,  maar ja of nee, de helft 
plus één maakt dat het verzoek wordt, kan worden gehonoreerd. Dus ik vraag u wie stemt in met het 
interpellatieverzoek van de Nieuwe Democraten inzake de informatieverstrekking gemeenteraad bij de  
ja dit jaar maar hij ging over begrotingsbehandeling 2017. Wie akkoord is met het toelaten van het 
verzoek gelieve uw hand omhoog te steken. Daarvoor heeft u met z’n allen gekozen. Dan stel ik voor 
dat we dit punt traditiegetrouw aan het eind van deze vergadering zetten en dan wordt het agendapunt 
7.c., 7.c. laatste punt voor de sluiting. Anderen van u raad omtrent de raadsagenda? Niemand 
anders? Dan is dit onze agenda. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 
    17 november 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 17 
november jongstleden. Er zijn bij de griffie geen amendementen op binnengekomen. Mag ik ervan 
uitgaan dat u dit vaststelt? Dat is het geval. Waarvan akte. 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4, dat is de afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Volgens 
de nieuwe systematiek wordt van te voren geïnventariseerd wie van u nog een aanvullende vraag 
heeft. Er zijn er vijf gemeld als ik het goed heb. Ik begin bij de fractie van de Nieuwe Democraten 
inzake de Nieuwe Markt. De heer Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wij danken de portefeuillehouder voor de beantwoording 
van de vragen. Aanvullende vraag daarop is van wat zijn de ervaringen van de afgelopen weekmarkt 
op de Markt en de bestrating, daarvan gemeld worden beschadigingen en olie- en vetplekken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. De ervaringen met de eerste weekmarkten op de Nieuwe Markt 
zijn positief. Er is voor gekozen om handelaren die in het verleden nogal wat rommel maakten, ik 
noem dan maar de visboeren en zij die iets met frituur doen niet op het hardsteen toe te laten. Die 
staan aan de oostkant. En overigens staan ze daar met veel plezier, dat treft. En inderdaad zie je hier 
en daar vetplekken, maar dat heeft niet te maken met de markt, want er zijn ook andere auto’s die er 
laden en lossen. Dus ja, dat daar dan scheelt in negatieve zin maar dat heeft niet specifiek met de 
weekmarkt te maken.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is hem voor dit moment. Ik ga naar de fractie van de SP inzake aanvullende 
vragen steunfonds huisuitzettingen. Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder bedanken voor de beantwoording 
van mijn vragen. En dan specifiek over het antwoord op vraag 1 heb ik nog een aanvullende vraag. 
De wethouder geeft aan dat er wordt gedacht over de inzet van bijzondere bijstand in de vorm van 
een overbruggingsuitkering en er wordt genoemd een periode van twee maanden. Mijn vraag is wil de 
wethouder ons medio januari schriftelijk informeren over de uitkomst daarvan? 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van der Aa. Het woord is aan de wethouder. Wethouder Van 
Poppel. 
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De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, het staat al in het antwoord en als het er staat dan 
gaan we dat ook zeker doen. Dus u krijgt het antwoord nog over dat specifieke punt. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de fractie van de Roosendaalse Lijst inzake colportage. De 
heer De Regt, ja. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording van de vragen. We zijn 
ook blij dat er in ieder geval stickers beschikbaar gesteld worden. We vinden het wel jammer dat u ze 
niet gaat verspreiden voor een klein bedragje. Maar misschien kunt u ze in de dorpen en in de wijken 
wegleggen, zodat ze niet helemaal hier naartoe hoeven. Maar goed dat is niet mijn aanvullende vraag. 
Mijn vraag is per wanneer komen ze beschikbaar en gaat u daar ook over communiceren?  
 
De heer NIEDERER: Ja, we zullen ze zo, ja dat is een beetje een flauw antwoord, zal dit jaar niet 
meer lukken maar zo snel mogelijk ter beschikking stellen. Het zijn nu nog de donkere dagen om vijf 
uur is het donker en we gaan er uiteraard over communiceren. En ik vind uw suggestie een hele 
waardevolle om via de buurt-, wijkhuizen in de dorpen om daar ook een x-aantal te leggen, zodat de 
mensen ze daar kunnen afhalen en niet allemaal alleen maar op het Stadserf. Dus dat zullen we zeker 
doen. 
 
De VOORZITTER: Akkoord, dank u wel, burgemeester. Dan ga ik naar de fractie van de VLP inzake 
stand van zaken investeringsimpuls verkeersveiligheid Leemstraat. De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, een aanvullende vraag die later eigenlijk van toepassing bleek. 
Maar er schijnt verlichting op de Nelson Mandelaweg, dus de verlichting lantaarnpalen schijnt nog niet 
aangelegd te zijn of het niet te doen. Is er al zicht op een datum dat die het gaan doen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Lok. 
 
De heer LOK: Ja, daar is zicht op, want die komen namelijk niet. Binnen de bebouwde kom worden 
wegen aangelicht en buiten de bebouwde kom niet.  
 
De VOORZITTER: Ja, dat is het voor nu. Dank u wel. In deze reeks tenslotte de fractie van de Nieuwe 
Democraten meer banken en dat zijn dan zitbanken geen financiële instellingen, meer banken in 
Roosendaal. De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan de wethouder voor de beantwoording. 
Inderdaad we hadden zes jaar geleden het project eigen plekske. Kan de wethouder ons inzage 
geven in de routes die toen zijn bekeken en ook op de plekken waar toen bankjes zijn geplaatst en 
wat de ervaringen zijn geweest met dit project. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Schenk. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u, voorzitter. Daar kan ik zo één-twee-drie niet beloven, ik moet even 
nagaan of überhaupt die informatie te achterhalen valt.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Niets meer over het hoofd gezien, dit waren de vijf aanvullingen op de 
schriftelijke beantwoording. Dat zie ik goed.  
 
5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 5 dat zijn de hamerstukken. 
 
a. Voorstel 51 Verordening rechtspositie wethouders-, raads-, en commissieleden 
De VOORZITTER: Ik begin bij agendapunt 5.a handelend over de Verordening rechtspositie 
wethouders-, raads-, en commissieleden. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? 
Niemand? Aanvaard.  
 
b. Voorstel 52 Belastingvoorstellen 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b inzake de Belastingvoorstellen 2017. Hierover iemand nog het 
woord bij stemverklaring. Niet het geval. Aldus aanvaard. 
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c. Voorstel 53 Vangnetregeling 2016 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.c handelend over de Vangnetregeling 2016. Ook hier één uwer 
behoefte aan een stemverklaring? Niet? Aangenomen. 
 
d. Voorstel 54 Verordening fractie ondersteuningsbudget 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.d inzake de Verordening fractie ondersteuningsbudget. Eén uwer 
behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand?  Aanvaard. 
 
e. Voorstel 55 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.e inzake de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening de 
zogeheten APV. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit onderdeel. Niemand? Dan is dit 
ook bij deze aanvaard. 
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 56 Aanbesteding accountantsdienstverlening 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, dat is agendapunt 6.b handelend over de aanbesteding 
accountantsdienstverlening, dat is rechtstreeks door tussenkomst van het Presidium als B-stuk op 
deze agenda geplaatst. Wil één uwer hierover het woord voeren. Dat is niet het geval. Kan ik dan 
concluderen dat wij allen unaniem voor dit voorstel zijn? Dat is het geval, waarvan akte. 
 
b. Voorstel 57 Bestemmingsplan Binnenstad 
De VOORZITTER: Agendapunt 6.b inzake Bestemmingsplan Binnenstad. Ik inventariseer even wie 
van u in eerste termijn hierover het woord wensen. Oké. Ik heb tot dusver twee leden geïnventariseerd 
de heren Van Gestel en Beesems. Ik begin bij de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, al eerder pleitten wij voor een grootschalige opknapbeurt van het 
gehele kernwinkelgebied, aansluitend op het project Nieuwe Markt met uniforme bestrating en 
straatmeubilair. Een autoluwe stad moet een onderdeel zijn van deze kwaliteitsimpuls dat heeft 
onmiskenbare voordelen zoals een schonere stad die verkeersveiliger en leefbaarder is. De 
attractiviteit en de kwaliteit van het woon-, winkelklimaat van het Stadshart wordt zo vergroot. Dit citaat 
voorzitter, is getekend door Stefan Homburg op 20 april 2008 van de Roosendaalse Lijst en die 
mening is toen geuit over het onderwerp ja of nee autoluwe Oude en Nieuwe Markt en ze waren niet 
de enigen. En ik citeer, “met de plannen voor het autoluw maken van de binnenstad is het CDA van 
mening dat er een eerste stap wordt gezet om in het centrum voorrang te geven aan de voetganger. 
Het is een belangrijk promotiemiddel als citymarketing, de aanblik van de terrassen in de binnenstad 
zullen het centrum een stuk aantrekkelijker maken om te verblijven of winkelen in Roosendaal is ook 
een vorm van recreatie, vandaar dat een autoluw centrum van het allerhoogste belang is”. De VVD is 
voorstander van een voetgangersdomein van 11 uur op de Nieuwe Markt, Raadhuisstraat, Markt en 
Dokter Braberstraat. En de SP is ook voorstander van de autoluwe binnenmarkt ook in 2008 dat zal 
immers voetgangers ten goede komen. Alleen GroenLinks zit op een geheel ander spoor. Geen 
autoluwe maar autovrije binnenstad. Voorzitter en formeel is sinds 1 juli 2009 de Oude Markt autoluw 
gebied, dat is zo en dat moet ook zo blijven. Sterker nog er ontstaat zelfs ergernis in de stad over de 
scooters en brommers over de Oude Markt en zijn juist de bezorgdiensten aan de Markt mikpunt van 
kritiek. In het huidige bestemmingsplan is op het perceel Markt 33-39 dan ook geen bestemming 
parkeergarage gevestigd. In het nieuwe bestemmingsplan wat voor ons ligt wel. Dat strookt niet met 
een autoluwe Oude Markt en zou daarom ook niet moeten worden toegestaan. Het amendement wat 
wij indienen gaat er dus alleen over om die bestemming  parkeergarage eraf te halen van dit perceel. 
Hetgeen overigens geen planschade met zich meebrengt, immers zit deze bestemming er nu ook niet 
op. En ik dien hem graag in, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Eerst een, op dit punt even een interruptie van mevrouw Koenraad. Ja, ga uw 
gang. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, want de heer Van Gestel is natuurlijk heel charmant aan het 
doorzagen over de autoluwe, autovrije binnenstad. Maar eigenlijk heb ik de VLP alleen maar gehoord 
over het verlagen van parkeertarieven om zoveel mogelijk auto’s naar Roosendaal te kunnen halen en 
in dit geval gaat het eigenlijk om vier auto’s begrijp ik dat goed, die u dan misschien wel een 
parkeerplaats wil gunnen of niet op dit moment. 
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De heer VAN GESTEL: Nee, nee dan heeft u mij niet goed begrepen. Ik heb zojuist gememoreerd aan 
u wat in 2008 de gemeenteraad heeft besloten en welke stemming dus gepubliceerd is in de raad en 
daad van verschillende fracties waarom ze ook vinden dat de Oude Markt autoluw moet zijn. U vond 
autovrij, uiteraard. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, mijn vraag was dus van waarom wilt u nu deze vier auto’s 
eigenlijk dan vier parkeerplaatsen, want meer zijn het er niet. Waarom wilt u hier nou zoveel nadruk op 
leggen terwijl u in alle andere debatten eigenlijk voortdurend bezig bent om zoveel mogelijk auto’s 
naar de binnenstad te halen. Dat was de vraag. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, mijn inziens is er een verschil tussen een auto in een 
parkeergarage of een auto op het Emile van Loonpark dan auto’s op de Oude Markt die wat ons 
betreft autoluw moet blijven en u zegt autovrij. Dus ik denk dat we daar op één lijn liggen, dus ik zie 
uw bijdrage niet. Als u aantallen wilt dan kom ik daar zo op, maar dan dien ik eerst het amendement 
even in. Als u dat goed vindt hoor, voorzitter, als u dat niet goed vindt dan… 
 
De VOORZITTER: Ja, dat vindt de voorzitter ook goed. Dient u het amendement maar in.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de gemeenteraad van Roosendaal etcetera, etcetera, 
beslispunt 1 als volgt te wijzigen en aan te vullen gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 
binnenstad NL.IMRO.1674.2079 BINNENSTAD-0401 vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding 
regels en toelichting en bijbehorende inspraak en overlegrapportage met dien verstande dat de 
toegevoegde aanduiding parkeergarage op het perceel Markt 33-39 komt te vervallen. En wij dienen 
dit mede in namens de Partij van de Arbeid.  
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 heet “Markt 33-39” en maakt onderdeel uit 
van de beraadslaging. De heer Niehot heeft een vraag aan u. 
 
De heer NIEHOT: Ja, dank u wel, voorzitter. Even in aanvulling ook op wat GroenLinks net vroeg. De 
Markt is nu autoluw maar kunt u met droge ogen beweren dat hij niet meer luw is als er vier auto’s 
meer in een parkeergarage staan daar? 
 
De heer VAN GESTEL: U heeft het over vier auto’s, maar het gaat om dertig auto’s. Ik weet niet waar 
u over die vier praat hoor, ik heb die vier niet gezien. Misschien dat u het gordijn opendoet dat u ze 
aanwijst, maar ik zie geen vier plaatsen. 
 
De heer NIEHOT: Het gaat om vier parkeerplaatsen. 
 
De heer VAN GESTEL: Nee, het gaat om een parkeergarage van dertig parkeerauto’s. Het zijn geen 
vier parkeerplaatsen. Ja, u praat over hele andere koek dan ik, voorzitter. Misschien dat u ze me 
straks kunt aanwijzen. Voorzitter, wij benadrukken dat van de huidige 25 parkeerplaatsen bedoeld 
voor het voormalige kantoorfunctie slechts vijf of zes auto’s gebruik wordt gemaakt en nu een 
uitbreiding in de pen zit naar 30 parkeerplaatsen. Dat is in strijd met het uitgangspunt dat de Oude 
Markt autoluw moet worden gehouden. Wie hier in de raadszaal durft te beweren dat technisch het 
aantal verkeersbewegingen van 25 parkeerplaatsen met een kantoorfunctie gelijk blijft aan 30 
parkeerplaatsen voor bewoners kletst natuurlijk uit z’n nek. En wie zegt dat parkeerplaatsen achter 
een kantoor in een autoluw gebied precies evenveel bewegingen zullen zijn als parkeerplaatsen voor 
bewoners vertelt dus niet dat de laatste verkeersbewegingen op een volstrekt ander tijdstip 
plaatsvinden dan voor een kantoorfunctie. Bewoners gaan naar hun werk en komen thuis maar  
’s avonds zijn er nog de kinderen halen en brengen van zwemles of een boodschap doen naar de 
jaarvergadering van de sportclub een concert bijwonen in een andere stad, of familiebezoek of 
gewoon een dagje Efteling met de familie. Die verkeersbewegingen zijn bij uitstek in de avonden, 
weekenden, nachtelijke uren na een feestje en op koopzondagen. Juist wanneer wij willen dat de 
Oude Markt en Dokter Braberstraat autoluw is gaan we met de verkeersbewegingen, wat gaan we 
daarmee doen daar gaan we er dus meer van maken. Wat de VLP betreft blijft de Oude Markt ook 
gewoon autoluw zodat in de zomer onze goed gevulde terrassen geen last hebben van voorbij 
passerende auto’s en dat in de winter ruim baan is voor de ijsbaan en zo tijdens evenementen het 
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winkelend publiek in de Dokter Braberstraat niet voor hun sokken wordt gereden. Voor een veilige en 
aantrekkelijke autoluwe Oude Markt is getekend de VLP 8 december 2016 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Dan was aansluitend de heer Beesems van de 
fractie van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. In het bestemmingsplan zien de Nieuwe Democraten 
maar één puntje wat heel belangrijk kan zijn maar wat in ieder geval de aandacht verder verdient. Het 
parkeren voor perceel 33-39. Het gaat wat de Nieuwe Democraten betreft niet over de evenementen. 
Nee, het gaat over de dagelijkse verkeersbewegingen. Moeten we dat ten koste laten gaan van de 
beleving op de Markt. De Nieuwe Democraten en de VLP zei het net al hebben in het verleden 
gestemd voor een autovrije markt, als second best ging het over een autoluwe. Het verkeer en ik 
citeer dan misschien de wethouder “is geen onderdeel van het bestemmingsplan maar heeft er wel 
duidelijk invloed op”. En in dit geval gaat het verkeer regeren over de Markt als er een parkeergarage 
komt voor 33-39. De voorstellen gaan daar ontegenzeggelijk geweld aan doen. We wachten de 
antwoorden van de wethouder af maar staan zeker niet onwelwillend tegenover het amendement van 
de VLP. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Niemand anders in deze eerste termijn schat ik in. Dan is nu het 
woord aan de wethouder. Wethouder Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. U wacht met smart op mijn antwoorden, maar ik heb 
geen vragen gehoord. Maar laat ik reageren op het amendement. Dat doe ik even tweeledig. Eerst 
even op het bestemmingsplan. U raad is weet ik zeker unaniem van mening dat we een prachtig 
bestemmingsplan hebben voor de binnenstad. Tweede waar we blij mee zijn en daar zit spanning in, 
de interactie, de overeenstemming, tussen binnenstad en de Woonagenda. We hebben heel duidelijk 
het beleid en dat is lastig. U ziet al nu ook de spanning die kan ontstaan omdat wij leegstaande 
kantoorpanden, winkelpanden proberen te transformeren in woningen. Die invulling krijg je, dus zorgt 
voor levendigheid in de binnenstad, wonen in de binnenstad wat allemaal goed is voor de binnenstad. 
Ik erken natuurlijk als geen ander dat daar spanning in gaat staan. Waar gewoond wordt gaan 
mensen ook mobiel worden, bewegen en hebben ook een auto. Dat is hier de spanning met dit pand. 
We zijn blij oprecht blij dat dit pand wat al jaren leegstaat omgevormd wordt tot hele betaalbare 
woningen. Ik denk dat dat goed is om te wonen in de binnenstad. Als je kijkt naar het amendement 
dan wil ik dat ernstig ontraden om twee redenen. Ik denk op de eerste plaats dat is van belang dat het 
aantrekkelijk is, dat het goed is dat die mensen ook als ze een auto hebben dat ook bij hun woning 
kunnen parkeren. Onze verkeersdeskundigen hebben gezegd als het autoluw is met de bewegingen 
die hebben geadviseerd dat kan het wel hebben, dat leidt niet tot een grote overlast in 
verkeersbewegingen. Maar natuurlijk meer verkeersbewegingen dat erken ik wel dan een 
kantoorfunctie. Hoewel moet je wel kijken dat het maar afhankelijk is van de kantoorfunctie. Nu staat 
het leeg heb je weinig kantoorbewegingen. Maar als je een kantoorfunctie hebt met veel klanten, dat 
soort dingen dan kan het wel leiden tot. En dan kom ik eigenlijk tot de tweede argumentatie om dit 
amendement te ontraden. Er bestaat een parkeerplaats van 25 plekken, die bestaat er. Wat is de 
definitie van een parkeergarage, dat is in mijn weten een parkeerplaats met een dak erop. Dat is hier 
de bedoeling. Er worden woonfuncties gerealiseerd, inpandig parkeren, de parkeerplaats krijgt een 
dak. Dat is de aanduiding van de parkeergarage. Als je dat schrapt dan komt er geen dak op maar 
dan blijft de parkeerplaats gewoon gehandhaafd. Wat dat betreft is het ook een schijnamendement. 
Want het betekent gewoon stel dat de woonfunctie doorgaat, het gaat om de woonfunctie die met het 
bestemmingsplan hierop wordt gelegd, dan inderdaad wordt er geen parkeergarage gerealiseerd. 
Maar dan kunnen de bewoners gewoon hun auto parkeren op de parkeerplaats, krijgen we een zelfde 
situatie. Ik had eerder verwacht, dat zou ik nog meer hebben ontraden, wanneer gezegd wordt om dit 
te vermijden dat u er gewoon heel die parkeerfunctie eraf schrapt, of misschien heel de woonfunctie. 
Dat snijdt hout. Dit amendement niet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Tweede termijn van de zijde van u raad. Wie wenst buiten 
de sprekers van de eerste termijn aanvullend het woord? Niemand? Dan kijk ik nog even naar de 
sprekers in eerste termijn. De heer Van Gestel in elk geval. De heer Van Gestel het woord is aan u in 
tweede termijn. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, in essentie gaat het er dus om of we willen toestaan dat er in 
plaats van een aantal plaatsen die er voor een kantoor zijn doordeweeks, maandag – vrijdag, vrij op 
feestdagen of we daar gaan toestaan dat daar meer parkeerplaatsen komen, dat ten eerste. En ten 
tweede parkeerplaatsen die niet per se gebonden zijn aan de woning. En ik kan dat niet genoeg 
benadrukken in de vragen die wij hebben gesteld staat dat de parkeerplaats verhuurd kan worden aan 
eenieder die hem wil huren. Dus dat is onafhankelijk van of dat nu een bewoner is of niet. Ja, als ik die 
raadsvragen lees dan denk ik oké misschien heeft niet iedereen een auto. Maar als die dan afzien van 
die parkeerplaats dan kan iemand anders hem dus huren. Dus we gaan actief en daar gaat het mij om 
voorzitter, actief ervoor zorgen dat er A meer auto’s kunnen gaan staan en B dat we dat ook echt voor 
bewoning gaan gebruiken. Dat betekent recreatief verkeer, werkverkeer, afijn van wat er bij een 
woning hoort in de weekenden, in de avonden, in de nachtelijke uren en op zondagen. Als we een 
autoluwe Markt willen dan kunnen we de status quo handhaven, maar moeten we niet omhoog in 
aantallen en ook niet omhoog in die verkeersbewegingen. Er zijn legio andere oplossingen 
voorhanden, want een bewoner kan gewoon die tweede bewoningsvergunning aanvragen voor 77 
euro per jaar, dus daar zie ik genoeg ruimte voorzitter. Wat mij betreft is dat ook de weg die wij 
moeten bewandelen. De parkeerfunctie is er ook opgekomen na een zienswijze wijziging, dus initieel 
had de gemeente hem ook niet voorzien. Mij lijkt het verstandig dat we hem er gewoon afhalen de 
parkeerfunctie om zo te voorkomen dat we datgene gaan creëren wat we al sinds 2008 proberen te 
voorkomen. Daarmee, voorzitter, bewijst u in ieder geval Roosendaal een dienst. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u zeer. Niemand anders van u raad een tweede termijn? Ja, de wethouder 
heeft nog behoefte om een reactie te geven in zijn tweede termijn.  
 
De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met het antwoord van meneer Van Gestel. 
Want hij laat zien dat dit amendement niets oplost. En dat zeg ik nou juist. Haal de aanduiding 
parkeergarage eraf dat betekent er komt geen dak op de parkeerplaats met 25 plekken. Blijft gewoon 
gehandhaafd. Als er geen dak op komt en er komen toch mensen te wonen, krijg je precies hetzelfde. 
Ik herken de problematiek die de heer Van Gestel schetst. Ik snap het ook wel, maar dit amendement 
lost dat niet op. Wat dat betreft is het ook een amendement waarvan ik ook vind, voorzitter, dat u raad 
dat ook niet aan kan nemen. Want ik ook zou de VLP willen vragen om dat aan te houden of terug te 
trekken en gewoon iets verder naar de problematiek over nadenken. Dit lost het gewoon niet op. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, interruptie. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, met zeer deskundig ter zake zijnde ambtenaren hebben wij dit 
amendement ook goed voorbereid zodat het technisch inhoudelijk klopt. Dus daar is geen twijfel over 
mogelijk. Dit amendement kan gewoon in stemming worden gebracht er is geen enkele reden dat niet 
toe te staan. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, natuurlijk weet ik ook wel wat mijn ambtenaren natuurlijk ook 
adviseren het is dat natuurlijk het amendement technisch klopt. Dat klopt, woorden kloppen. Het is ook 
juist dat je in het bestemmingsplan aanduiding moet hebben, ambtenaren ook gezegd in die zin klopt 
het. Het is wat anders of de strekking van het amendement datgene gaat oplossen wat de heer Van 
Gestel voorziet en nogmaals dat doet het gewoonweg niet.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Schijvenaars nog een vraag aan de heer Theunis? Ja? Ga uw 
gang.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Een hele technische vraag. Is het mogelijk om 
binnen het bestemmingsplan op een bepaalde plek de bestemming parkeren eraf te halen of gaat die 
dan binnen het hele bestemmingsplan moet die dan weg. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Daar kan en ga ik geen antwoord op geven, dat vind ik nou 
Commissieberaadslagingen. U gaat mij heel iets anders vragen binnen bestemming over het 
amendement waar ik zo één-twee-drie ook de consequenties, want dit gaat het om natuurlijk. U zegt in 
feite iets heel goeds, u zegt van zou u dan niet heel die parkeerbestemming maar af gaan halen. Dat 
is inderdaad ook de mogelijkheid. Alleen dan gaat het balletje helemaal rollen, want het is een 
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bestaand recht in het bestemmingsplan om daar te parkeren. En dan kan ik niet overzien wat dan voor 
de eigenaar, want dan kom je echt in schadeclaims terecht. Die zijn ook ambtelijk aangeduid laat dat 
heel duidelijk zijn, dan gaat het balletje, maar dat kan ik nu niet overzien. Maar dat is ook nu niet aan 
de orde.  
 
De VOORZITTER: Goed laat Vrouwe Democratia haar werk doen. Wij gaan stemmen en dat is in de 
eerste plaats over het amendement nummer 1 “Markt 33-39”. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wij gaan stemmen. Wie is voor dit amendement? Voor dit 
amendement hebben gestemd de fracties van de VLP en de Partij van de Arbeid. Het amendement is 
verworpen. Dan vervolgens het moedervoorstel, het raadsvoorstel. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dit punt? De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de fractie van de VLP betreurt het dat het autoluwe binnenstad 
nu omver is gegooid. We zullen ook niet instemmen met dit bestemmingsplan. Het is schadelijk voor 
onze stad. Dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Anderen nog van u raad bij wijze van stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan 
gaan wij stemmen. Wie is voor dit raadsvoorstel? Voor dit raadsvoorstel hebben gestemd alle fracties 
met uitzondering van de fractie van de VLP. Het raadsvoorstel is aanvaard.  
 
c. Voorstel 58 Actieplan Integrale Veiligheid 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 6.c handelend over het Actieplan Integrale Veiligheid en 
de heer Gabriëls als vicevoorzitter van uw raad zal dit punt voorzitten aangezien ik portefeuillehouder 
ben op dit onderwerp. 
 
De heer GABRIËLS neemt de rol van voorzitter over. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel, de voorzitter heeft het prima uitgelegd en bespaart mij de moeite 
om uit te leggen waarom ik hier opeens zit. U treft wel een vicevoorzitter wiens stem het enigszins 
begint te begeven dus ik hoop dat ik het volhou. Maar als we het niet te lang maken dan gaat dat vast 
lukken. Het raadsvoorstel heeft in de motivatie bij de agendering ook heeft een aantal partijen al 
aangegeven te denken, na te denken over een motie. Op de tafel vindt u ook al nog niet ingediende 
moties, ze bestaan nog niet maar aan u wanneer u ze indient. Maar hoe eerder u ze indient hoe 
eerder we het erover kunnen hebben. Want dan als ze niet ingediend zijn bestaan ze niet, het is aan 
u. Ik wil beginnen met even te noteren wie in eerste termijn, ik kan me voorstellen dat de fracties 
wiens naam verbonden is aan een mogelijke motie dat die een eerste termijn willen. Ik ga even 
noteren wie daar… oké… Dan wil ik graag uitnodigen voor de eerste termijn op dit raadsvoorstel de 
heer Niehot van de Roosendaalse Lijst. 
 
De heer NIEHOT: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie is uitgebreid stilgestaan bij het Actieplan 
Integrale Veiligheid. De Roosendaalse Lijst heeft ondertussen in prima samenwerking met de VLP een 
motie inzake toezicht en handhaving voorbereid welke door de VLP zal worden ingediend. De door 
ons gestelde vragen zijn naar tevredenheid door de portefeuillehouder beantwoord, waardoor wij met 
het Actieplan Integrale Veiligheid zullen instemmen. Onze mening over de andere nog in te dienen 
moties zal blijken uit ons stemgedrag maar daar hebben wij in de Commissie in ieder geval al 
uitgebreid op ingegaan.  
 
De VOORZITTER: Mag ik als volgende eerste termijn de heer Heeren van de VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. U vroeg om snel de motie in te dienen, zodat 
daar snel over gesproken kan worden. Dan gaan we toch een beetje de Commissie herhalen, want in 
de Commissie begon ik ook met het voorlezen van een mogelijke motie en nu gaan we die 
daadwerkelijk indienen met een paar aanpassingen die in goed overleg met de Roosendaalse Lijst tot 
stand zijn gekomen. Ik zal mij beperken tot het voorlezen van het dictum: Besluit het college op te 
dragen om het team Veiligheid Toezicht & Handhaving structureel meer in te zetten op die situaties 
die door de burgers als overlastgevend ervaren worden. Twee, daarbij vaker, integraal, regionaal en 
multidisciplinair, met andere overheden en/of bevoegde instanties, controles uit te voeren om 
misstanden te voorkomen. En drie, hiervoor een structureel budget voor extra capaciteit Toezicht en 
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Handhaving van 100.000 euro beschikbaar te stellen. Dekking kan worden gevonden binnen het 
begrotingsoverschot 2017 en volgende. 
 
De VOORZITTER: dank u wel. Dat is dus de motie en die heet motie “Uitbreiding Toezicht & 
Handhaving” en krijgt mee als nummer motie nummer 1 en maakt onderdeel uit van de 
beraadslagingen.  
 
De heer HEEREN: Laatste, de Roosendaalse Lijst dient deze motie, wordt die ook mede ingediend 
door het CDA, de VVD, de Nieuwe Democraten en D66. Dat gezegd hebbende, voorzitter, had dit 
natuurlijk ook gewoon een paar weken geleden gekund bij het vaststellen van de begroting. Zo nu en 
dan wat vreemde gemeenteraad maar het resultaat dat telt. En met deze motie laten we in ieder geval 
de inwoners zien dat we hun problemen serieus nemen. Dit in tegenstelling tot de SP die in 
Roosendaal alle drugs wil legaliseren. Maar dat gaat de VLP veel te ver. Alle drugs zomaar 
legaliseren en is niet alleen verboden bij wet maar verwijzen we ook het liefst heel snel naar de 
prullenmand. Ja, voorzitter, de SP houdt de mensen een beetje een lekkere worst voor dat met 
legaliseren van de softdrugs de straathandel afneemt. Tja het is, ik neem aan dat u onze inwoners 
serieus neemt en aangezien straathandel niet alleen softdrugs betreft maar ook cocaïne, heroïne, 
XTC en andere harddrugs zal u die ook moeten legaliseren om de gewenste resultaten te krijgen. 
Namelijk schone straten en een schone jeugd. Dus of uw belofte aan de inwoners is een loze en niets 
zeggende belofte en of u deze drugs wilt legaliseren een tussenweg is er niet. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Heeren. Dan staat als volgende op mijn lijstje de Nieuwe 
Democraten en dat is de heer Beesems als ik het wel heb. Ga uw gang met uw eerste termijn, meneer 
Beesems. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Wat is de waarde van regels als er geen toezicht en geen 
handhaving wordt uitgeoefend. Sterker nog, we zullen ook sanctionerend op moeten treden. Het is 
een eenheid, het is een treintje. Regels, toezicht en handhaving sanctioneren. Doen we aan de 
achterkant dingen fout dan heeft het geen zin dat de trein gaat rijden, want de locomotief de regels in 
dit geval kunnen niet alleen en op zichzelf staan. Wij stellen regels op om onder andere onze 
maatschappelijke schoon heel en veilig naar voren te brengen. Dan ook is dat belangrijk toezicht, 
handhaving en sanctionering. Op dit moment zien we dat niet altijd gaat zoals we zouden willen. 
Vandaar ook dat de Nieuwe Democraten staan onder de motie zoals door de VLP is ingediend. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer Beesems, voor uw eerste termijn. Dan ga ik naar de SP en dat 
is de heer Van Heumen. De heer Van Heumen, ga uw gang. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. De SP heeft in de Commissievergadering haar 
standpunt over het huidige en te voeren softdrugsbeleid helder uiteengezet, dat ga ik nu dan ook niet 
nog een keer nodeloos herhalen. Om onze woorden uit de Commissie echt kracht bij te zetten zal de 
SP een motie indienen. Een motie die in lijn is met de landelijke tendens om het softdrugs beleid 
landelijk te gaan reguleren. Die motie heet “Onderzoek reguleren softdrugsbeleid” en draagt het 
college het volgende op: De mogelijkheden te onderzoeken om regulering van de uitgifte en teelt van 
softdrugs, specifiek voor de Roosendaalse markt, mogelijk te maken in combinatie met een stevige 
inzet op een repressieve aanpak van de georganiseerde illegale cannabisproductie en -handel, en de 
raad daarover in de eerste helft van 2017 te informeren. En die motie die krijgt mee als nummer… 
 
De VOORZITTER: En de motie wordt mede ingediend, u vergeet nog een stukje, door, niet alleen 
door de SP, maar ook door D66… 
 
De heer VAN HEUMEN: Ja, als u wilt dat ik dat eerst oplees dan doe ik dat met genoegen… 
 
De VOORZITTER: Daar wachtte ik namelijk op. 
 
De heer VAN HEUMEN: Oké, nou het verheugt mij inderdaad om te melden dat deze motie mede 
ingediend wordt door de partijen van D66, PVDA en GroenLinks. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Heumen. Deze motie heet “Onderzoek reguleren 
softdrugsketen” en krijgt mee motie nummer 1 of sorry 2 en maakt deel uit van de beraadslagingen. 
Dank u wel.  
 
De heer VAN HEUMEN: Hartstikke bedankt. Nou die motie is dus ingediend. Ik hoop dat de overige 
fracties net als de landelijke politiek eergister al deed zullen inzien dat het slim reguleren van de 
softdrugsmarkt de toekomst heeft en onze motie massaal zullen steunen. Voorzitter, daar wil ik het 
graag bij laten. Ik dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Heumen. Dan staat op mijn lijstje D66 en dat is de heer 
Emmen als ik het wel heb. Meneer Emmen, uw eerste termijn, ga uw gang. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik mijn collega raadslid van de SP, de heer Van 
Heumen bedanken voor de prettige samenwerking bij het tot stand komen van de zojuist door hem 
ingediende motie. Mooie samenwerking tussen coalitie en oppositiepartijen, die wat mij betreft een 
basis vormt voor een raadsbrede omarming van onze motie. Zoals tijdens de Commissievergadering 
al duidelijk werd erkent feitelijk iedereen dat op dit moment uitstekende inspanningen geleverd worden 
om de softdrugscriminaliteit en de daardoor bestaande overlast te beperken. Ook is het echter moeilijk 
te ontkennen dat de overlast en criminaliteit in sommige delen van onze gemeente niet gedaald is of 
zelfs is toegenomen. Dit baart D66 Roosendaal nog altijd grote zorgen. In het bijzonder de sterk 
toegenomen organisatie van criminele groepen en netwerken die zich met de cannabisteelt en -handel 
bezig houden, ziet D66 Roosendaal als een gevaarlijke ontwikkeling. Natuurlijk voorzitter, bestaan er 
aanzienlijke verschillen in overtuiging tussen de partijen in deze raad over wat de oplossing van deze 
problemen moet zijn. Sommige partijen geloven in de voortzetting van de huidige lijn, een ander zet in 
op de vergaande repressieve maatregelen. Weer anderen waar onder D66 Roosendaal geloven dat 
een zekere mate van regulering bijdraagt aan het bestrijden van overlast en criminaliteit. Daarnaast 
beperkt regulering de gezondheidsrisico’s voor de cannabisgebruiker maakt het illegale thuisteelt 
onaantrekkelijk en biedt het een solide legaal alternatief voor de illegale softdrugshandel. Wel 
realiseert D66 Roosendaal zich dat regulering op dit moment wettelijk niet mogelijk is. Ook geloven we 
niet dat regulering alleen alle problemen als sneeuw voor de zon zal doen verdwijnen. Echter, de 
nationale maatschappelijke en politieke tendens is aan het kantelen in de richting van regulering. De 
kans is aanzienlijk dat een volgend kabinet stappen zal zetten in deze richting. De gemeente 
Roosendaal is gezien onze ligging aan de grens bij uitstek een gemeente die gebaat is bij iedere 
bewezen effectieve nieuwe vorm van cannabisbeleid. Daarom roept D66 Roosendaal op tot brede 
steun voor deze motie. Zoals u kunt lezen geeft de motie uitsluitend de opdracht onderzoek te doen 
naar nieuwe mogelijke vormen van cannabisbeleid. Onderzoek waarvan u na afloop de feiten kunt 
wegen aan uw persoonlijke overtuigingen en kunt staven aan de voorliggende feiten. Dan pas doet u 
uitspraak over eventuele wijziging aan het bestaande beleid. Daarnaast onderstreept de motie in de 
tussentijd nogmaals het belang van goede handhaving om softdrugscriminaliteit in onze gemeente 
zoveel mogelijk te beperken. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Emmen voor uw eerste termijn. Ik kan mij voorstellen dat 
andere fracties die nog niet gesproken hebben maar wel hun naam verbonden hebben aan moties dat 
zij ook een eerste termijn willen. Ik kijk even of dat het geval is. Dat is niet het geval. Dan ga ik over tot 
beantwoording door de portefeuillehouder. Ga uw gang.  
 
De heer NIEDERER: Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij gelijk toeleggen op de beide moties omdat ik 
buiten de moties geen vragen heb gehoord, maar we hebben een overvloedige 
Commissiebehandeling gehad. Ik begin even bij motie nummer 1 “Uitbreiding Toezicht & Handhaving”. 
Sympathieke motie die ik zeker kan omarmen. Wel even kijkend naar besluit nummer 3. U zegt daar 
dat u het college opdraagt om een structureel budget voor extra capaciteit voor toezicht, handhaving 
ter grootte van 100.000 euro om dat beschikbaar te stellen. En ja daar komt hij een beetje, de dekking 
kan worden gevonden… Maar ik heb het liever wat absoluter dat u vindt waar die dekking dan 
gevonden is door u. Binnen, zegt u dan het begrotingsoverschot 2017 dat begrijp ik voor het komende 
jaar en volgende. Maar als het structureel is dan lees ik en volgende dat dat steeds bij het 
begrotingsoverschot moet worden opgelost. Nee, dat gaat dan wel in de reguliere begroting. Ik wil niet 
boekhouden, maar u moet toch wel even naar die tekst kijken als die wordt… ja, ja, wethouder 
Theunis denkt dat heb ik zes jaar lang niet van hem gezien. Maar ik heb verborgen hoekjes. Nee, 
maar daar moet u wel even naar kijken, anders zou ik hem moeten ontraden en dat wil ik niet, want ik 
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snap het en we gaan er vol mee aan de slag omdat u kent mijn slogan “veiligheid is geen rustig bezit”. 
Dus dat moeten we altijd doen. Dus als u dat nog even zou willen, fatsoenlijk zou willen aanpassen 
dan is er geen enkel punt. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Heeren, VLP. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde aan de portefeuillehouder vragen of hij 
ermee kan leven dat we hier na de vergadering even kritisch naar kijken hoe we dat precies in kunnen 
vullen, ik denk dat we daar ongetwijfeld uitkomen. Of moeten we een korte schorsing houden…. 
 
De VOORZITTER: Meneer Heeren, dat kan niet. Deze motie moet in stemming gebracht worden. Het 
kan alleen met het finale dictum. 
 
De heer HEEREN: Dan gaan we dat even met de griffie regelen dat dat goedkomt.  
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me een strak plan en er komt ook altijd nog een tweede termijn waar u 
alles in kunt toelichten dus. 
 
De heer NIEDERER: U heeft ook verborgen hoekjes. Geweldig. Na de vergadering regelen. Nee maar 
goed u snapt hem allemaal wel het is allemaal zo, het is allemaal niet zo ingewikkeld maar het moet er 
wel goed staan. Maar dan motie nummer 2… 
 
De VOORZITTER: Een beetje rust in de zaal… 
 
De heer NIEDERER: Daar heb ik wel wat opmerkingen bij als ik kijk naar de, ik snap uw lijn, ik snap 
de gedachtegang, ik snap de verwijzing naar het VNG-rapport van de werkgroep waar ik zelf ook in 
zat en daar natuurlijk volledig achtersta. Maar u moet wel goed formuleren. Als ik even kijken naar 
“van mening zijnde dat” dan schrijft u bij de derde bullet dat je ook in de gemeente Roosendaal op een 
legale manier een jointje zou moeten kunnen kopen. Nee, het kan nooit legaal zijn want het 
cannabisverhaal blijft strafbaar gesteld in de Opiumwet en het Wetboek van Strafrecht. Wat u zou 
kunnen bedoelen, dat denk ik wel dat u bedoelt dat u op een geregelde manier een jointje rookt maar 
niet legaal, want dan decriminaliseert u en dat kan niet en dat is ook aan de formele wetgever. En dat 
is meer dan een woordenspel, want daar gaat het ook niet om. Wat wel m’n grote punt is en als u dat 
niet eruit haalt ja dan moet ik de motie ontraden. Omdat u in het dictum althans zo lees ik het maar ik 
hoor het graag als ik het mis lees, dat u zegt ik moet die mogelijkheden onderzoeken enzovoort, 
enzovoort specifiek voor de Roosendaalse markt. Ja, maar hiermee verlaat u onze Netwerkstad-
partner Bergen op Zoom en dat wil deze portefeuillehouder niet doen. Wij hebben samen met Bergen 
op Zoom het hele Courage Project opgezet dat we samen ging voor het nulbeleid. En dan nu 
vanavond ineens op z’n Roosendaals en dan mij niet de gelegenheid gevend om daar eerst met mijn 
ambtgenoot van Bergen op Zoom over te spreken om zo mogelijk echt samen daarin op te trekken. En 
om te kijken of je niet samen tot een lokaal, lokaliteit zou kunnen komen als u het nulbeleid wilt 
loslaten, dat gaat me een stap echt te ver. Temeer omdat wij in Netwerkstad-verband met Bergen op 
Zoom nu net weer het motortje goed aan de praat hebben wat betreft gemeenschappelijk gedeelde 
onderwerpen. Dus dit zal ook slecht vallen bij onze collega’s westwaarts en dat kan ik me nog goed 
voorstellen ook. Dus dat, daar maak ik een hard punt van. Waar… 
 
De VOORZITTER: Meneer Niederer u heeft een interruptie…  
 
De heer NIEDERER: O, ja, ja. 
 
De VOORZITTER: Van de VLP. 
 
De heer HEEREN: Ja, dat zinsdeel specifiek voor de Roosendaalse markt, dat ziet er eigenlijk op 
zodat niet jan en alleman straks naar Roosendaal kan komen om die drugs te kopen. Dus om  te 
kijken naar hoe kunnen we nou die markt voor de Roosendaler neerzetten. Maar als u zegt dat wil ik 
ook graag met Bergen op Zoom aanvliegen dan kunnen we dat waarschijnlijk wel aanpassen neem ik 
aan.  
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De heer NIEDERER: Ja, nee, want zoals u dat nu uitlegt dat lees ik dat u zegt als je het doet, als u 
raad vindt dat het zou moeten dan moet je het i-criterium het ingezetenencriterium toepassen dat onze 
Belgen en noord Franse vrienden niet hier dat alleen ja de Roosendaler maar dat is dan ja de 
Nederlander, met de Nederlandse nationaliteit. Want het is erg ingewikkeld om het ook op stadsniveau 
te doen wat betreft rondom mensen met een Nederlandse nationaliteit. Maar ik vind echt dat dat u mij 
de ruimte moet geven om hier echt in de Netwerkstad want anders krijgen we een hoop gedoe wat het 
gewoon niet waard is vanwege de goede buur. Dus dat I-criterium zo versta ik het dat zou dan echt 
moeten worden ingevoerd. Ja u zegt eerste helft van 2017. Ja, hang me er niet aan op als er dan nog 
geen kabinet is dat nog demissionair kan zijn want het is maar net de vraag wat er in maart 2017 gaat 
gebeuren. Dus als, u kunt het laten staan, maar als u zegt van als dat nou net na die zomer dat 
zomerreces komt, hang me dan daar niet aan op dan vind ik het best. Maar als we elkaar dan wel zo 
verstaan, want ik, we weten niet wat er straks allemaal gaat gebeuren. En dan tenslotte, maar dan 
moet u mij even uitleggen hoe u dat ziet, de raad daarover informeren. Wij zijn geneigd om dat 
allemaal schriftelijk te doen. Maar ik zou het ook wel eens leuk vinden om een begin van mondeling te 
doen wat ik u in de raadscommissie heb gesuggereerd om eens te beginnen met een deskundige en 
dat kan velerlei zijn. Maar dat kunnen we dan samen handen en voeten geven om een  
informatieavond een thema-avond dat we eens even over dat onderwerp goed doorspreken en dat 
zou in het eerste kwartaal bij wijze van spreken in 2017 kunnen, want daar heb ik geen 
kabinetsformatie voor nodig. Maar dat is echt een informatievoorziening over dat hele onderwerp. 
Over dat rapport en over alles internationaal, verdragen, de hele, want het is zeer complex de hele 
handel. Dat is voor uw oordeelsvorming misschien dienstig om dan toe te kunnen werken naar dat 
moment afhankelijk van wat het nieuwe kabinet wel of niet toestaat. Nou ja en dan bouw je zo de 
discussie op ook op weg naar uw eigen ja raadsverkiezingen 2018, want het is uiteindelijk u raad die 
daarover zal beslissen niet de burgemeester… 
 
De VOORZITTER: De heer Niederer…. 
 
De heer NIEDERER: Maar dit zijn in ieder geval de opmerkingen op de motie zoals die nu voorligt.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Heumen heeft nog een aanvullende vraag. Wellicht is die nu 
inmiddels beantwoord? 
 
De heer VAN HEUMEN: Nee, nou ja, ik heb gewoon wat andere opmerkingen dan erbij gekregen. Ik 
bedoel ja prima om die informatiebijeenkomst dan tegen die tijd te houden. Dat lijkt me zeer 
verstandig. Wat betreft die eerste helft van 2017 wellicht dat het dan handig is om dan aan te houden, 
drie maanden na kabinetsformatie. Misschien dat u daar beter mee uit de voeten kan, maar dat zullen 
we dan nog wel aanpassen. En over die legale manier een jointje roken dat kunnen we er eventueel 
uithalen. Maar met die aanpassingen kunt u zich dan vinden in deze motie? 
 
De heer NIEDERER: Dan zal ik hem niet ontraden en laat ik het aan u raad. Ja, nee, maar die 
Netwerkstad echt u zet Bergen op Zoom erbij hoor, want anders ga ik hem ontraden. En voor de rest, 
aardiger kan ik niet zijn.  
 
De VOORZITTER: Het is misschien wel aan te raden om ervoor te zorgen dat we straks precies weten 
waar we over stemmen om het dictum alsnog aan te passen zoals u denkt, u vindt dat het moet zijn. 
Dus dank u wel daarvoor. Oké, dan was dit de beantwoording van de portefeuillehouder in eerste 
termijn en gaan wij naar de tweede termijn en dan natuurlijk als eerste degenen die nog niet 
gesproken hebben in de eerste termijn. Ik zie daar… 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, is het wijselijk als we de vergadering even schorsen want er zijn nu 
twee partijen die moties willen aanpassen. Misschien is dat wel handig, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ben ik gevoelig voor, het geeft mij ook wat onrust. Dus vijf minuten dat moet 
voldoende zijn denk ik. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 
 
De VOORZITTER hervat de vergadering. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 8 december 2016     pagina 13 

De VOORZITTER: Oké, de vijf minuten zijn voorbij van de schorsing dus ik hervat de vergadering. 
Dus graag een beetje stilte en aandacht in de zaal. Dank u wel. Beide moties hebben qua dictum een 
wijziging ondervonden ik zal ze voor de goede nog een keer oplezen dat we goed weten waar het 
allemaal over gaat. Volgens mij is bij motie nummer 1 alleen het derde dictumpunt gewijzigd. En dat 
luidt nu “hiervoor een structureel budget voor extra capaciteit Toezicht en Handhaving van een ton 
beschikbaar te stellen. Dekking wordt gevonden binnen het begrotingsoverschot 2017 en wordt 
daarna structureel in de begroting verwerkt”. Dat is allemaal duidelijk? Ja. Motie nummer 2, daar is het 
dictum nu geworden “in samenwerking met Netwerkstad Bergen op Zoom de mogelijkheden te 
onderzoeken om regulering van de uitgifte en teelt van softdrugs mogelijk te maken in combinatie met 
een stevige inzet op een repressieve aanpak van de georganiseerde illegale cannabisproductie en  
-handel, en de raad daarover drie maanden na kabinetsformatie te informeren en uit te nodigen voor 
een raadsbrede dialoog”. Dat is ook helder neem ik aan? Oké. Dan gaan wij nu verder waar wij 
ophielden voordat ik de vergadering geschorst heb en dat is met de start van de tweede termijn. En ik 
wil graag de heer Van Ginderen uitnodigen voor zijn tweede termijn. De heer Van Ginderen van het 
CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Het zal u allen niet verbazen dat het CDA geen 
voorstander is van gereguleerde wietteelt. Dus wij zien ook geen noodzaak om de motie van de SP en 
anderen tot nader onderzoek te steunen. Wij zijn immers geen voorstander van lokale experimenten 
op dit gebied… 
 
De VOORZITTER: De heer Van Emmen van D66 heeft een interruptie voor u. 
 
De heer VAN EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me af waarom de CDA-fractie geen nut ziet 
in onderzoek omdat zij tegen een mogelijke uitkomst van dat onderzoek zouden kunnen zijn? Het 
onderzoek roept immers alleen maar op de mogelijkheden te verkennen in lijn met de nationale 
tendens dus geen lokale experimenten en daarmee zouden we na afloop raadsbreed met de juiste 
feiten opnieuw met eigen opinie de dialoog kunnen voeren over eventuele wijziging aan het beleid. 
Maar hier wordt nog geen enkele beslissing genomen anders dan onze feiten op orde hebben 
wanneer een veranderende situatie zich aandoet. 
 
De VOORZITTER: En uw vraag is? 
 
De heer VAN EMMEN: Wat is precies uw punt om de motie dan niet te steunen? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, als meneer Emmen rustig mijn betoog afwacht en aan het einde 
voor hem wellicht duidelijk zal worden waarom wij dat vinden kan hij altijd nog even zijn vraag 
herhalen. Klein beetje iets te snel. Nederland hoeft wat betreft het CDA geen koploper te worden op 
het gebied van een progressief softdrugsbeleid. Daarbij komt, voorzitter, dat technisch gezien 
Europees recht en VN-verdragen nog steeds weinig ruimte bieden voor het toestaan van lokale 
experimenten op het gebied van gereguleerde cannabisteelt. Kortom, voorzitter, deze motie herbergt 
naar ons idee een verwachtingswaarde die niet kan worden waargemaakt. Gereguleerde wietteelt kan 
leiden tot drugsexport en zeker in een grensregio kan dat voor ons extra kwetsbaar zijn. Het zal onze 
relatie met onze buurgemeenten en grensgemeenten onder druk zetten. We hebben er in Roosendaal 
samen met onze buurgemeente Bergen op Zoom lang over gedaan om de coffeeshops de stad uit te 
krijgen. dat is het CDA veel waard. Wij zien veel meer in strikte handhaving om de overlast te 
beperken. Voorzitter, met regulering zijn criminelen de stad niet uit. Voorzitter, het CDA roept de raad 
op om deze motie niet te steunen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Dan staat voor een… Herstel u heeft een 
interruptie. Meneer Emmen, ga uw gang. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het dit keer iets korter houden. Ik kreeg net 
doorgeseind dat het CDA wel degelijk het VNG-rapport onderschrijft. Wat maakt dat de Roosendaalse 
CDA-fractie een andere insteek heeft wat betreft het verkennen van eventuele mogelijkheden. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
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De heer VAN GINDEREN: Dan verwijs ik u toch even naar de standpunten van het landelijke CDA, die 
zijn niet in overeenstemming met hetgeen wat u nu inbrengt in deze motie en dat is ook geheel in lijn 
met hoe wij er lokaal over denken. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Yap, PvdA. 
 
De heer YAP: Voorzitter, het doel van het sluiten van die coffeeshops was om met name die 
drugstoeristen uit onze stad te bannen, dat is aardig geslaagd. Maar hoe kijkt het CDA met name aan 
tegen het feit hoe we moeten omgaan met de Roosendaalse lokale gebruiker. Want nogmaals het is 
de realiteit dat softdrugs ook in Roosendaal wordt gebruikt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, het is een feit dat we lokale gebruikers kennen. Dat vinden we jammer 
en die mensen kunnen worden geholpen, daar hebben we diverse instanties voor.  
 
De VOORZITTER: Gaat u door. O, u bent klaar met uw termijn? 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja. 
 
De VOORZITTER: Oké, mooi, mooi zo. Dan de volgende op mijn lijstje voor een tweede termijn is de 
heer Van den Beemt van de VVD. De heer Van den Beemt, ga uw gang, tweede termijn. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, de Roosendaalse VVD is absoluut tegen iedere suggestie dat 
drugs oké is. Meer drugs toestaan betekent nog meer handel, nog meer criminelen en nog meer 
slachtoffers. De VVD vindt de veiligheid van onze bewoners belangrijker dan de vraag van 
drugsgebruikers. En voorzitter dat zogenaamde slimme reguleren dat vinden wij helemaal niks, tenzij 
het betekent niet hier.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Dan de laatste mij bekende spreker in 
tweede termijn, dat is de heer Yap van de PvdA. Het is even wat druk hier maar meneer Yap ga uw 
gang, tweede termijn. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel, o pas op…. Voorzitter, het integrale of Actieplan Integrale 
Veiligheid 2017 lijkt een beetje langs twee scheidslijnen te lopen. We hebben de repressiekant met 
een aantal politieke partijen die onder één motie staan en een wat meer vooruitstrevende kant die 
onder een andere motie staan onder aanvoering van de SP en D66. Ten aanzien van de motie 
uitbreiding toezicht en handhaving hadden we nog wel de vraag aan de indieners ja men geeft aan dat 
moet worden ingezet op situaties die door de burger als overlastgevend ervaren worden. Maar we 
weten allemaal dat er natuurlijk meer aandachtspunten zijn en hoe wordt dat dan bepaald? Want 
volgens mij heeft iedere wijk en dorp wel wensen en hoe gaan we dat dan ook inzetten. Wellicht 
kunnen de indieners daar nog op ingaan. Het tweede beslispunt op zich prima uiteraard maar we 
vragen ons af of dat nou ook zo zeer extra geld zou moeten kosten, want dat kan volgens mij gewoon 
gedaan worden meer integrale controles. En het derde punt ja daar lijkt het toch een beetje op 
symboolpolitiek een ton prima, maar volgens mij bereik je daar nog niet heel erg veel meer mee. Waar 
ooit ook de insteek van deze motie vandaan is gekomen is dat namelijk dat de partijen die hem in 
hebben gediend bijvoorbeeld met name ingingen op de overlast van Poolse supermarkten. Er zijn 
door veel partijen in deze raad allerlei vragen over gesteld, de antwoorden waren ook steeds helder. 
Wij denken niet dat je door per se, of door 100.000 euro nu daarin ook direct oplossingen gaat 
bereiken, want dan gaat het van 50 keer controleren naar misschien 55 keer controleren. Nou ja de 
situatie zal daar niet heel veel door veranderen… 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap, u heeft een interruptie van de heer Van den Beemt van de VVD. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, ik wil de zin heel even afmaken. En de woordvoerder, de 
portefeuillehouder gaf juist ook aan dat er meer is dan alleen maar in te zetten op sec toezicht en 
handhaving maar ook in die gevallen praten met de buurt, praten met de ondernemer, enzovoort.  
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De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, u had een interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid vindt een ton te weinig 
zegt u, dat vindt u symboolpolitiek. Zou u wel steun overwegen als we er 2,5 ton van maken 
misschien. 
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Nou ja kijk als je kan onderbouwen dat er een miljoen bij zou moeten komen waarbij je 
dan aan kan denken aan substantieel meer inzet misschien wel 15 extra toezicht en handhavers 
wellicht zou dat komen tot betere resultaten dan die er nu voorliggen. Met zo’n ton denk ik ja dat lijkt 
aardig dat we iets extra voor Roosendaal doen, maar daar bereik je denken wij niet, wat jullie, wat de 
indieners beogen. En nogmaals wij staan niet voor niets niet onder de motie, want wij denken niet dat 
dit de weg is om het veiligheidsgevoel in Roosendaal te verhogen. Wij denken dat daar andere 
maatregelen voor zijn en die zien met name op de preventieve kant maar we denken ook bijvoorbeeld 
aan de inzet van collegelid Schenk in het kader van vitale wijken en dorpen, want daar dat is de bron. 
Daar begint ook de aanpak van het veiligheidsgevoel met schone wijken, elkaar spreken in die wijken 
en dorpen en dat ziet wat ons betreft niet zozeer op alleen maar repressie hup extra geld naar toezicht 
en handhaving. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap, de heer Van den Beemt heeft nog een aanvullende vraag. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst dank aan de heer Yap dat hij deze 
coalitie zoveel complimenten ineens geeft, want daar dachten wij dus ook aan en daar zijn we al twee 
jaar mee bezig. Maar dat terzijde, voorzitter, we willen u bedanken voor uw input, want we zullen uw 
vraag om gaan bouwen voor een onderdeel van de Kadernota. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap gaat u verder.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, dan gelijk ook gericht naar de VVD die gaf aan, ik denk in de woorden 
van de fractievoorzitter niet zoveel te voelen voor de motie van de SP en D66 het onderzoek 
reguleren softdrugsketen. Ik hoop toch dat de VVD die motie gaat steunen gelet ook op de insteek van 
zijn, van hun liberale collega’s hier in het Zuiden die juist pleiten om wietteelt te reguleren die ook 
pleiten voor decriminaliseren van dit onderwerp en die eigenlijk en volgens mij is het, ik weet het niet 
zeker, maar dat weet meneer Van den Beemt natuurlijk 100% zeker dat daar het eigen VVD-congres 
ook nog wat uitspreken over heeft gedaan en waarschijnlijk gaat hij mij daarop interrumperen.  
 
De VOORZITTER: De termijn van de heer Yap is eigenlijk voorbij qua tijd maar… 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Het is terecht dat u daar even op wijst. Er bestaat zoiets als een B7, de 
zeven grootste gemeentes van Brabant en Roosendaal. De Roosendaalse VVD heeft heel bewust ook 
besloten niet mee te doen met die actie van de andere steden zoals Breda, Tilburg etcetera. Juist 
omdat wij hier in een andere positie zitten en onze bewoners keihard het slachtoffer zouden zijn van 
de explosieve toename van handel die je zou gaan krijgen. En die situatie is anders dan in de andere 
gemeenten in Brabant.  
 
De VOORZITTER: Ik heb geen vraag gehoord. 
 
De heer YAP:  Voorzitter, dan is die interruptie ook niet nodig.  
 
De VOORZITTER: Oké, dat laat ik aan u als conclusie. Ik ga nog één keer rondkijken voor partijen die 
geen eerste termijn gehad hebben of die nog een tweede termijn willen. Dat is niet het geval, denk ik. 
Nee. Dan ga ik de partijen en fracties af die wel een eerste termijn gehad hebben of die nog een 
tweede termijn willen. En dan pak ik wel de juiste volgorde dit keer. Dat is eerst de VLP. Ja u, ik ga ze 
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gewoon af in dezelfde volgorde, dus. Dat is eerst de VLP, wenst u een tweede termijn? Ja, de heer 
Heeren, ga uw gang. 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Terecht werd daarnet door de portefeuillehouder 
een opmerking gemaakt over de dekking. In de goede samenwerking, informele samenwerking die we 
gedaan hadden was ik met mijn interruptie wat enthousiast om dat informeel verder te zetten. Er werd 
toen even een schorsing aangevraagd en een aanpassing gedaan met inderdaad de en volgende aan 
te passen wordt daarna structureel in de begroting verwerkt, zodat dat correct verwoord is. Dan 
kregen we net een vraag van de heer Yap hoe we inderdaad de last, overlast gevende gaan meten 
Zoals meneer Yap ongetwijfeld weet is er een meldpunt daar waar gemeld wordt dat er overlast is kan 
met deze begroting dus inderdaad actiever op ingesprongen worden. Uw andere suggestie om het 
bedrag te voorzien van een extra nul, ja uiteraard klikt dat bij ons als muziek in de oren. Maar dan kijk 
ik toch even naar de medeondertekenaars of zij daar ook zo over denken want dan zou ik graag nog 
even een kleine aanpassing in het amendement doen. Maar als ik zo rondkijk dan denk ik dat we bij 
deze ton maar moeten blijven en moeten houden zoals die is. Dan wil ik nog even ingaan op de 
andere motie. Ook de VLP is van mening dat drugs, ik heb dat in mijn eerste termijn al proberen aan 
te geven er wordt alleen gesproken over softdrugs er is ook harddrugs. We blijven overlast houden 
van drugs, dus vandaar dat wij ook tegen deze motie gaan stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, heer Heeren. Dan ga ik kijken naar de Roosendaalse Lijst voor een 
tweede termijn, dat is niet nodig. Dan de heer Beesems, Nieuwe Democraten. Dat is wel nodig. De 
heer Beesems, tweede termijn. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. Het bestemmen van 100.000 euro met motie 1 daar staan 
de Nieuwe Democraten onder. Of het genoeg is, dat zal blijken, mocht het nodig zijn dan kan het altijd 
nog verhoogd worden. Maar buiten dan het bestemmen van die 100.000 euro is in principe tegen het 
akkoord wat wij vorige raadsvergadering hebben besloten. Daar hebben wij gezegd we parkeren alle 
gelden tot volgend jaar. Beseft u met ons dat u daar nu van afwijkt, bijna unaniem met uitzondering 
van de Nieuwe Democraten. En wij houden ons dan ook voor dat wij met recht deze ton claimen. 
Daarnaast de motie over het drugsbeleid. Over een mogelijke uitwerking van het anders reguleren van 
cannabis hebben de Nieuwe Democraten uitvoerig gesproken wij zijn het intern met elkaar oneens. 
Zouden we nu stemmen, dan stemmen we verdeeld over het zero beleid of niet. Echter als we 
spreken over een onderzoek dan kun je niet tegen zijn en de Nieuwe  Democraten huldigen het 
standpunt als je er niet op tegen bent, dan ben je voor. Wij zullen meestemmen, positief hierover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Dan ga ik naar de SP, de heer Van Heumen een 
tweede termijn? Dat is het geval. De heer Van Heumen, tweede termijn, ga uw gang. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik dank de portefeuillehouder voor zijn constructieve 
opstelling in de behandeling van onze motie. We hebben hem dusdanig aangepast dat de SP en ook 
D66 en ook andere partijen die er nu onder staan ervan overtuigd zijn dan ook de andere partijen 
kunnen steunen met uitzondering wellicht van het CDA, maar dat is duidelijk. Dus we hopen dan ook 
dat de andere partijen toch nog voor deze motie zullen stemmen. Aangaande motie 1 kan ik zeggen 
dat de SP altijd inzet op preventie in plaats van alleen maar repressie. Die preventie dat missen we nu 
echt in de deze motie. Wij vinden juist dat wij meer moeten investeren in preventie en mocht dat nog 
toegevoegd worden dan zouden we voor kunnen stemmen, maar op dit moment zijn wij niet voor deze 
motie. En daar wil ik het graag bij laten, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Heumen. En dan rest mij nog één en dat is de heer 
Emmen van de partij van D66, ga uw gang voor de tweede termijn. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik net als de heer Van Heumen onze 
burgemeester danken voor zijn nuttige en constructieve woorden wat betreft onze motie. Daarnaast 
zou ik graag willen reageren op enkele reacties. Allereerst excuses richting het CDA u had volledig 
gelijk het waren enkele CDA’ers die het VNG-rapport onderschrijven en niet het CDA als verschil, is  
een als geheel duidelijk verschil. Excuses. Waar ik wel mijn verbazing over uit wil spreken is het feit 
dat een partij die ik altijd zag als een collega liberale partij klaarblijkelijk in Roosendaal liever het 
conservatisme aanhangt en dat vind ik buitengewoon jammer, maar goed het is een conclusie die we 
hier nu eenmaal moeten trekken. En vanuit die situatie spreek ik nogmaals mijn hoop uit dat het 
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onderzoek brede steun kan vinden in deze raad en ik dank iedereen die ons wil helpen dat te 
bereiken. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Ja, dan zijn wij denk ik nu aan het einde gekomen 
van de beraadslagingen en kunnen wij overgaan tot besluitvorming. Er zijn geen als tenminste, ik heb 
geen vragen gehoord maar u wilt toch nog even. De portefeuillehouder wil toch nog even kort een 
toelichting geven.  
 
De heer NIEDERER: Ja, heel kort voorzitter even op de veranderde dicta. Dictum 1 althans op motie 1 
wat mij betreft zo akkoord, dat is die toezicht, handhaving van een ton, Miljoen is wat veel om dat per 
motie te regelen. En motie 2 tekstueel oké, maar ik spreek daar, ik ontraad hem nu niet omdat de 
collega Bergen op Zoom erin staat. Maar ik spreek er ook verder geen oordeel over uit. Ik laat het echt 
aan u raad, dat wil ik nog even gezegd hebben dat ik hier nog geen standpunt in neem dat het een 
politiek standpunt is, dus het is aan u raad.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Niederer. Dan gaan wij nu wel over tot stemming over het 
raadsvoorstel. Ik kijk even of er een behoefte is aan een stemverklaring vooraf en dat is voor zover ik 
zie alleen en dat wordt ook weer ingetrokken. Dat is dus niemand, dus kunnen wij overgaan tot 
stemming van het raadsvoorstel. En graag wil ik bij deze zien wij met dit raadsvoorstel kan 
instemmen. Zie ik het juist dat niemand het eens kan zijn, niemand voor kan stemmen voor… Kijk, ik 
gebruik blijkbaar de verkeerde woorden om u wakker te krijgen en wakker te houden. Excuses 
daarvoor. Ik zie niet iedereen een hand op steken… 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: U vergeet nog even of er een stemverklaring… 
 
De VOORZITTER: Ja en dat heb ik, ik heb toen geen handen gezien. Dus ik ging ervan uit dat er ook 
geen stemverklaring nodig was. Anders moet u duidelijker uw hand opsteken, vrees ik. Maar u heeft 
behoefte aan een stemverklaring begrijp ik eruit. Dan kan ik die alsnog regelen voor u. Bij deze. 
 
De heer EMMEN: Ja, voorzitter, het verviel gewoon. Het is niet aangekomen uw vraag. De SP wil toch 
graag een stemverklaring uitbrengen. De SP zal voor het Actieplan Integrale Veiligheid stemmen met 
als aantekening dat wij niet voor de lijn zijn die nu door de gemeente wordt gekozen aangaande het 
softdrugsbeleid. Dat is dus in geval onze motie niet wordt aangenomen.  
 
De VOORZITTER: Dan ga ik nog een keer heel expliciet kijken of er geen stemverklaringen zijn. Ik zal 
wat beter kijken nu. Dat is niet het geval. Dan kunnen wij overgaan tot stemming van dit raadsvoorstel. 
En bij deze vraag ik dan wie stemt er voor dit raadsvoorstel. Dat is volgens mij unaniem, dus bij deze 
is dit raadsvoorstel unaniem aangenomen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dan zijn er nog twee moties waar wij uw oordeel over willen horen. Dat is motie 
nummer 1 geheten motie “Uitbreiding Toezicht en Handhaving”. Iemand van u daar een 
stemverklaring vooraf voor? Dat is niet het geval. Wie stemt voor motie “Uitbreiding Toezicht en 
Handhaving”, motie nummer 1? U stemt voor bijna unaniem, want bij uitzondering van de SP, deze 
motie is aangenomen. Herstel, herstel ik wordt gecorrigeerd. Er zijn ook tegenstemmers van de PvdA, 
dus alleen SP en PvdA  en GroenLinks zag ik zwaaien maar is dat een tegenstem? Ja, oké, dan bij 
deze is deze motie toch nog aangenomen, bijna unaniem, SP stemt tegen, PvdA stemt tegen en 
GroenLinks stemt tegen.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 2 “Onderzoek reguleren softdrugsketen”. Iemand van u een 
stemverklaring vooraf? De heer Van den Beemt, VVD.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, liberalisme dat is niet meewerken aan ieders drugsbehoefte. 
Liberalisme gaat over vrijheid en zonder veiligheid bestaat er geen vrijheid. En daarom stemt de VVD 
tegen deze motie. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van den Beemt. Verder iemand nog een stemverklaring 
vooraf? Dat is niet het geval. Dan kunnen we gaan stemmen voor motie “Onderzoek reguleren 
softdrugsketen”. Wie is voor deze motie. Met 12 voor en 21 tegen is deze motie verworpen. 
 
De VOORZITTER: En dan is dit het besluit van dit agendapunt en dan geef ik het woord weer over 
aan de reguliere voorzitter. 
 
De heer Niederer neemt het voorzitterschap over van de heer Gabriëls. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls voor het leiden van de vergadering op dit 
agendapunt.   
 
7. C-CATEGORIE 
a. 630-2016 Woningbouwprogrammering 2016 
De VOORZITTER:  Dames en heren, wij gaan door met agendapunt 7 en dat handelt als eerste over 
een brief, een onderwerp inzake de woningbouwprogrammering 2016. De eerste termijn is 
aangevraagd door de Roosendaalse Lijst daar zou ik mee willen beginnen. De heer Janssen, ga uw 
gang. 
 
De heer JANSSEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de raadsmededeling 
Woningbouwprogrammering stond op de agenda en ons was in de wandelgangen te horen gekomen 
dat de Starterslening wat de financiën betreft ver uitgeput was. En we hebben die vragen nog 
voorgelegd aan de wethouder en die heeft dat tijdens de Commissievergadering bevestigd. Dat gaf 
ons aanleiding om daar dus een motie over in te dienen tijdens deze raadsvergadering. En ik wil het 
eigenlijk alleen even bij deze motie houden en dan zometeen nog de tweede motie en dat is de motie 
“Blijverslening”. Dus ik wilde beide moties even splitsen. En dan wil ik de constateringen zijn duidelijk 
en helder zoals die omschreven zijn in de motie en de overwegingen die zijn ook aangegeven waarom 
wij daartoe zijn gekomen. Deze motie draagt het college op een extra storting begin 2017 te doen van 
2 miljoen euro in de Roosendaalse revolving fund bij Stichting Nederlandse Gemeenten voor de 
verstrekking van naar schatting 60 startersleningen. Punt 2, om voor de dekking van de lasten van 
30.000 euro voor 2017 en structurele lasten van  50.000 euro te komen met een begrotingswijzing 
waarbij deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve nog te bestemmen bedragen. En gaat 
over tot de orde van de vergadering, maar namens ook deze motie is mede ondertekend door de SP 
mevrouw Heessels, het CDA Aygün en de VVD de heer Van den Beemt. 
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt nummer 3 en heet “Starters op de woningmarkt”. 
 
De heer JANSSEN: En voorzitter, de volgende motie die wij willen indienen heeft ook alles te maken 
met de hele woningbouwprogrammering en dat betreft dus de blijverslening. En de blijverslening heeft 
natuurlijk als doel om de mensen, om de ouderen zo lang mogelijk in eigen leefomgeving te kunnen 
blijven wonen met daar de mogelijkheden tot het lenen van gelden om woningaanpassingen te doen 
laten plaatsvinden. Voorzitter, bij deze wil ik ook het dictum voorlezen. En draagt het college op om 
naar voorbeeld van de Starterslening en de Duurzaamheidslening in het eerste kwartaal van 2017 met 
een voorstel te komen dat uitkomst kan bieden bij het ondersteunen van de inwoners om zelf hun 
eigen woning levensloopbestendig te maken. Punt 2, hierbij rekening te houden met de eerder 
aangenomen motie “Onderzoek naar huisvesting ouderen”. En deze motie is ook mede ondertekend 
door het CDA, de SP en de VVD. En voor de rest gaan we over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 4 en heet “Blijverslening”.  
 
De heer JANSSEN: Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Janssen. …. Aanzetten… Nog dringende behoefte voor de 
eerste termijn wat betreft andere fracties of kunnen we even naar de wethouder luisteren wat hij vindt 
van de moties en dan kijken we even in tweede termijn nog resteert. Dat is het geval. Wethouder 
Theunis. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, mijn reactie kan kort zijn. Uiteraard heb ik geen bezwaren tegen 
deze moties. Ik wil aan, bij de blijverslening die is al eerder genoemd, graag ga ik ook de uitdaging 
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aan om voor die categorie ouderen voor de levensloopbestendige woningen, woningaanpassingen om 
daar ook hard aan te gaan werken om te komen tot een voorstel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Behoefte nog aan binnen u raad aan een tweede termijn? 
De heer Van Gestel, de heer Beesems. Ja, de heer Van Gestel ga uw gang. Ik kijk alvast even naar 
de heer Janssen, nog behoefte aan een tweede termijn? 
 
De heer JANSSEN: Nee, voorzitter, duidelijk geweest. 
 
De VOORZITTER: Nee, ook niet. Het woord is aan de heer Van Gestel van de fractie van de VLP 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, voor ons ligt de motie starters op de woningmarkt, ja wie kan 
daar nu tegen zijn, voorzitter. En ook blijverslening, wie kan daar nu tegen zijn, voorzitter. Dus daar 
zijn we ook voor, dus waarvan akte. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Oké, de heer Beesems van de fractie van de Nieuwe Democraten.  
 
De heer BEESEMS: Ik begrijp, dank u wel, voorzitter, ik begrijp dat meneer Van Gestel onze ideeën 
mee overneemt, als je niet tegen bent ben je voor. Ik heb met dit aangaande over de beide moties 
gewoon een goed gevoel. Wij zullen mee en positief daarin stemmen. Echter, de Nieuwe Democraten 
en het is een herhaling van wat ik eerder zei, zouden graag van de portefeuillehouder willen weten of 
deze claim niet ingaat tegen de gemaakte afspraken rondom het Burgerakkoord. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Voordat ik naar de heer Janssen, o nee u hoefde geen tweede termijn 
dat had u net weer... Anderen nog van u raad een tweede termijn? Niet? Dan is er nog een klein 
vraagje van de heer Beesems aan de wethouder. 
 
De heer THEUNIS: Ja excuus maar, ik begrijp de vraag eigenlijk niet goed van afspraken gemaakt in 
het Burgerakkoord. Er ligt een motie aangenomen door de raad, voorzitter, motie Burgerakkoord om 
het Burgerakkoord vorm te gaan geven. Nu wordt dan een motie voor een Starterslening aanvullend 
budget, dus ik kan het even niet plaatsen.  
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Beesems en dan mogelijk daarna de heer Yap. Ga uw 
gang 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. In de motie van het Burgerakkoord staat niets anders dan 
dat we al het geld, overschot van de begroting 2016 en eventueel de meevallers al dan niet structureel 
willen bestemmen pas als het Burgerakkoord en daar ideeën rondom heen zijn. Dat is wat er 
afgesproken is na de mening van de Nieuwe Democraten. 
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, maar dat is iets wat u als raad bepaald heeft, dat moet u toch niet 
aan mij vragen. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, over de motie Starters op de woningmarkt, onze fractie vroeg zich wel af u 
vindt dit een goed voorstel om dit te doen. Betekent dat dan ook in 2017 mocht die pot weer zo goed 
als uitgeput raken, geeft u dan zelf vanuit het college een signaal aan de raad van ja we zouden het 
weer kunnen vullen omdat we het zo’n goed idee vinden.  
 
De heer THEUNIS: Ja, voorzitter, twee opmerkingen over. De eerste en dat is ook in die zin als u mij 
hebt gevraagd van en dat is een kleine omissie heb ik een goed signaal afgegeven dat die pot dreigde 
leeg te raken, daar ben ik heel eerlijk in. Nee en dat is ook een omissie van mijn kant. Heeft u terecht 
in de Commissie gevraagd ik heb wat dat betreft wellicht niet goed opgelet dat we zagen dat die pot 
dreigde leeg te raken. Het tweede en dat vind ik interessant dat is ook een aankondiging dat als ik kijk 
naar de blijverslening dat is ook voorzien ook dat de pot van de duurzaamheidslening zit nog 
voldoende geld in en wat mankeert nou een beetje ik zou graag naar een systematiek willen maar dat 
zal ook in het voorstel komen van de Blijverslening dat we één budget hebben voor leningen maar dat 
er ook flexibiliteit is als we kunnen bijsturen van het onderwerp. Want nu is inderdaad gemankeerd de 
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pot van de Startersleningen leeg en bij de Duurzaamheidsleningen nog voldoende. Dus ik kom ook 
met een voorstel om daar wat flexibeler in te kunnen zijn.  
 
De VOORZITTER: Oké. Dan zijn wij toe aan oordeelsvorming, aan stemmen over de beide moties. 
We beginnen bij de motie, met motie nummer 3 “Starters op de woningmarkt”. Eén uwer behoefte aan 
een stemverklaring op dit punt? Dat is niemand. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer3? 
Daarvoor heeft u bij unanimiteit gestemd. De motie is aanvaard.  
 
De VOORZITTER: Motie nummer 4 de “Blijverslening”. Ook hier stemverklaring vooraf één uwer? Niet 
het geval. Wie is voor motie nummer 4? Ook dit is een unanimiteitsoordeel van u raad, is de motie 
hiermee aanvaard.  
 
b. 580-2016 Raadsmededeling inkoopproces HbHplus tot en met 2022 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b dat is een raadsmededeling handelend over het 
inkoopproces Hulp bij het Huishouden 2017 tot en met 2022 en de fractie van de VLP, Vrije Liberale 
Partij heeft dit aangevraagd om een motie te kunnen indienen. Meneer Van Gestel ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. U zei het zojuist zo mooi Vrije Liberale Partij en dat 
is nu ook precies de essentie van deze motie, voorzitter. De cliënt die de hulpvraag straks krijgt thuis 
kan een keuze maken wie dat bij die meneer of mevrouw komt leveren. En die keuze die kunnen ze 
maken vanuit degenen, de partners die geselecteerd zijn door de gemeente. Dus niet te verstaan u 
kunt niet iedereen zomaar kiezen maar als de gemeente u geschikt heeft bevonden dan kunt u kiezen 
wie bij u aan huis de hulp komt leveren. Dat is super goed, voorzitter. Dat is echt keuzevrijheid en 
daarmee is de VLP blij. Alleen er zit nu wel een contractpartij tussen de gemeente en de cliënt en de 
zorgverlener. Dat betekent dat de contractpartij moet zorgen dat uiteindelijk alles goed geregeld is in 
het werkgebied waarvoor ze dat contract hebben afgesloten. Wat de VLP betreft, voorzitter, zit er, 
ontbreekt er één iets wat wij heel belangrijk vinden in die contracten met die contractpartijen en in de 
regelgeving die wij daarvoor hebben en dat is het waarborgen dat die eigen keuzevrijheid van de 
cliënt op nummer één staat als de contractpartij en de uitvoerende partij met elkaar in de clinch liggen. 
Stelt u toch eens voor dat de contractpartij en de uitvoerende partij om welke redenen dan ook een 
juridisch of een persoonlijk of wat voor geschil dan ook hebben en bijvoorbeeld ze worden slecht 
betaald, niet betaald, te laat betaald, ze willen minder betalen dan ze uitgevoerd hebben aan 
werkzaamheden, dan zou de cliënt de dupe worden als de gemeente de zorg niet wil overnemen 
maar de contractpartij iemand anders in laat schakelen. Immers dan is de eigen keuzevrijheid weg.  
Dus die eigenkeuzevrijheid willen wij graag waarborgen. Naar aanleiding van de 
Commissievergadering heeft het college laten weten in een memo dat er maatwerk geleverd kan 
worden of zal worden indien er een geschil is. Maar voor ons is het woord maatwerk niet de 
waarborging die wij zoeken als het gaat om eigen vrije keuzes. En daarom, voorzitter, hebben wij een 
motie voorbereid en wellicht dat u daar iets van vindt ongetwijfeld. Maar kan ik ook dan ook de visie of 
mening horen van de zijde van het college.  
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Motie “Optimale Keuzevrijheid HbHplus 2017” in de raad van de gemeente 
Roosendaal etcetera, etcetera, draagt het college op een verklaring op te stellen waarin wordt 
vastgelegd dat geschillen tussen contractpartijen en zorgverlener zijnde onderaannemer niet ten 
nadele mogen komen van de keuzevrijheid van cliënt en indien zulks het geval, de gemeente de 
zorgverlening van deze cliënt zal terugnemen van contractpartij, ter waarborging van de keuzevrijheid 
van cliënt. En deze verklaring te hechten aan de overeenkomst met de contractpartijen. En gaat over 
tot de orde van de vergadering Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Deze motie krijgt mee nummer 5 en heet  
“Optimale Keuzevrijheid Hulp bij het Huishouden-plus 2017”. Zullen we eerst even luisteren wat de 
wethouder daarvan vindt en dan kunnen we daarna desgewenst nog een rondje raad doen. 
Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik wil u 
deze motie ontraden omdat deze in feite overbodig is. Een korte toelichting zal het wat duidelijker 
maken. Eerst even een kleine kanttekening bij het aspect keuzevrijheid, ook nu en in alle andere 
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gevallen kent keuzevrijheid voor cliënten zijn beperkingen u noemde het al want het geldt alleen voor 
de aanbieder waarmee we contractuele afspraken hebben gemaakt. In die gevallen dat een cliënt een 
andere zorgaanbieder wenst en er echt niet over uit zou komen welke partij dan is altijd de wettelijke 
mogelijkheid om dit te regelen via een PGB. Hoe is het allemaal tot stand gekomen. De overgang naar 
het nieuwe systeem moeten we ook een onderscheid maken tussen bestaande en nieuwe cliënten. 
Voor bestaande cliënten is het in de meeste gevallen van belang dat ze hun huidige hulp, hun 
vertrouwde hulp kunnen houden. Een belangrijk aspect in het inkooptraject en daar is over ook met de 
aanbieders gesproken. Er zijn ook goede afspraken over en het is ook niets nieuws want ook in de 
oude situatie als er een andere aanbieder kwam gingen die gesprekken over het overnemen van het 
personeel en of onderaannemerschap of inhuur van medewerkers, welke constructie je ook bedenkt 
om ervoor te zorgen dat de vertrouwde hulp gewaarborgd blijft. Bij nieuwe cliënten gaat het bij de 
keuzevrijheid meestal niet om de zorgaanbieder, maar om dat ze een wens hebben van ja die hulp die 
ook bij de buren dat is zo’n fijn persoon die zou ik ook wel willen hebben of dit soort zaken. Of iemand 
die een bepaalde taal beheerst of die goed is in het helpen met contacten met de fysiotherapie of 
doornemen van de post. Dus die daar specifiek op onderwerp, op inhoud een wens heeft. Of iemand 
die heel goed kan poetsen en niet teveel kletst. Het achterhalen van die wensen die de zorgvrager 
heeft dat is in eerste instantie een taak van de wegwijs-professional tijdens het zo vaak genoemde 
keukentafelgesprek. En vervolgens gaan ze samen met de hoofdaannemer bij het wensenpakket de 
juiste hulp zoeken. Dus er wordt een gesprek aangegaan met de aanbieder en er wordt weer opnieuw 
een gesprek aangegaan indien er toch een mismatch zou zijn. Maar het is onderdeel van de 
afspraken. Dat zou in principe voldoende waarborg moeten zijn om bij iedere cliënt het aspect van 
keuzevrijheid te garanderen. En u noemt het al u heeft vraagtekens bij het maatwerk, maar het zou 
ook om een stukje vertrouwen er uit gaan, onze wegwijs-professionals die staan voor maatwerk. Zoals 
ik zei in uitzonderingsgevallen als er echt niet uitgekomen wordt kan het gerealiseerd worden via een 
PGB of door een directe opdrachtverstrekking aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. 
Uitzonderingen op de regel mogen gemaakt worden in het belang van de cliënt. Kortom, ik zal even 
de zin afmaken, als de cliënt niet krijgt wat nodig is, neemt de gemeente de cliënt feitelijk al terug. En 
mocht die uitzondering al te vaak optreden dan is er een heel ander probleem en moeten we terug 
met de zorgaanbieders, want dan hebben ze de afspraken die we hadden aan de voorkant niet 
helemaal hetzelfde geïnterpreteerd. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Jawel, dank u wel, voorzitter. Ja, het woord maatwerk was voor mij, of voor 
ons iets te mager. Kunt u toezeggen dat u onder maatwerk ook verstaat dat als er een geschil is 
tussen de uitvoerende partij en de contractpartij dat u ook als het, want is lastig PGB aanvragen is niet 
zomaar even snel gedaan, dat u mensen begeleidt in het aanvragen van die PGB actief of zegt u van 
dat wil ik liever niet.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VAN POPPEL:  Voorzitter, dank u wel. Wat ik al aangeef op het moment dat er een geschil is 
dan gaan we terug naar de keukentafel en dan gaan we kijken wat moet er geregeld worden en dat 
kan inderdaad een PGB zijn en ook daarin ik bedoel dat zijn ook gesprekken waarbij 
cliëntondersteuners aanwezig zijn. Dus die zorgvrager hoeft dat echt niet helemaal alleen in z’n eentje 
te doen. Als hij wil mag, kan hij daar een partner of een familielid of een onafhankelijk 
cliëntondersteuner bij vragen die kunnen ook al bij het eerste gesprek aanwezig zijn. Dus het is niet zo 
dat die dan maar voor de leeuwen wordt gegooid regel het dan maar via een PGB. 
 
De heer VAN GESTEL: Oké voorzitter, ik vroeg hoe kunt u toezeggen dat het moment dat er dus een 
geschil is tussen de twee andere partijen dus de contractpartij dat op dat moment de gemeente 
maatwerk levert door bijvoorbeeld voor te stellen er komt een PGB en daarbij te helpen met het 
aanvragen van de PGB. 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, wat ik zeg is dat er weer terug in gesprek wordt gegaan om te 
kijken wat zijn dan precies de wensen van de cliënt en daar wordt, daar wordt naar gehandeld.  
 
De VOORZITTER: Oké. 
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De heer VAN POPPEL: Even kijken, in de zin de aanvulling zoals die in de motie stelt, de aanvulling 
op de contracten van de motie verteld is ook overbodig en in zekere zin een papieren tijger. De 
aanvulling legt de verantwoordelijkheid voor de keuzevrijheid namelijk terug, niet terug bij de 
aanbieder maar bij de gemeente die de verantwoordelijkheid in feite al heeft, dus in die zin kunnen we 
deze motie eigenlijk als overbodig bestempelen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even voor de tweede termijn naar de overige fracties 
in u raad. Eén uwer behoefte aan een tweede termijn op dit punt? Niemand? Ik kijk even naar de heer 
Van Gestel zelf. Ja? Ga uw gang. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ons is in ieder geval duidelijk dat de toezegging niet gedaan kan 
worden. Het zou al geregeld moeten zijn. We hebben ook kennis genomen van de vragen van de 
fractie van de Partij van de Arbeid die nog niet zijn beantwoord naar mijn weten gisteren of 
eergisteren. Goed ik heb daar nog geen kennis van kunnen nemen, vandaag. Dus mij lijkt het toch wel 
raadzaam om u te vragen en te verzoeken dit zeer scherp in de gaten te houden. Want iets oplezen is 
leuk maar het gaat daadwerkelijk wel om mensen die wel of niet ineens voor een hele onverwachtse 
keuze staan als de contractpartij niet doet wat u wilt. En als u belooft dat u daar bovenop zit dan 
geloof ik u want dat vertrouwen is er. Maar om nu zomaar te zeggen dat die keuzevrijheid optimaal 
gewaarborgd is gaat mij nog te ver. De motie trek ik wel in. Maar ik hou hem achter de hand om als 
het nodig is toch op tafel te leggen, maar dan is hij iets minder van inhoud. 
 
De VOORZITTER: Motie nummer 5 wordt aangehouden dat wil zeggen dat die vanavond, ja u houdt 
hem aan he? Ja, u trekt hem helemaal in? O ja nou ja oké dan moet u straks helemaal opnieuw gaan 
schrijven. De motie wordt ingetrokken, nummer 5. Dus maakt dus geen onderdeel uit van de 
beraadslaging. Dan is hiermee ook dit agendapunt hiermee afgewikkeld. 
 
c. Interpellatie informatieverstrekking gemeenteraad bij begrotingsbehandeling 2017 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 7.c de interpellatie, aangevraagd door de fractie 
van de Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. De spelregels zijn als volgt dat de interpellant de 
interpellatievragen opleest en daarmee de interpellatie indient. Meteen daarna, dat gaat zonder 
interrupties, meteen daarna krijgt de wethouder, wethouder Schenk in dit geval, namens het college 
de gelegenheid om kort puntig op die vragen te beantwoorden en daarna is het debat open in twee 
termijnen zo u dat uiteraard wenst. Het woord is aan de heer Schijvenaars van de fractie van de 
Nieuwe Democraten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, dank u wel. Dank aan de gemeenteraad voor het toelaten van 
het debat. En we hopen dat u allemaal actief zult meedoen. Dit gaat over de kern van ons zijn en dat 
is integriteit van bestuur. U vindt daar iets van. Toch? Deze interpellatie is gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders. De onderliggende stukken zijn onze twee sets met vragen van 7 en 17 
november en de antwoorden hierop. Op 13 oktober in een openbare raadsvergadering hebben wij 
gemeld dat er afspraken waren gemaakt over het behandelen van de begroting. In onze eerste set 
met vragen hebben wij tussen haakjes inclusief op papier een letterlijke tekst opgenomen uit de 
bewuste e-mail van de heer De Regt. In onze tweede set met vragen hebben wij expliciet gemeld dat 
wij afschriften hebben, het college van burgemeester en wethouders wist dus dat wij op de hoogte 
waren. In onze sets met vragen hebben wij herhaaldelijk en expliciet om een eerlijke reactie gevraagd 
en keer op keer blijft het college bij haar standpunt van ontkennen. Uiteindelijk konden wij niets anders 
dan het bewijs openbaar maken en dat hebben wij gedaan met het interpellatiedebat. Het bewijs ligt 
voor u. Vanaf 13 oktober 2016 zijn er verschillende waarheden gaan spelen die onmogelijk in 
hetzelfde verhaal passen. De feiten tonen aan dat er tijdens een ronde tafelgesprek van 10 oktober is 
gesproken over een procesvoorstel begrotingsbehandeling en dat hierover overeenstemming was bij 
college en coalitie. De feiten tonen aan dat het college in haar mondelinge en schriftelijke reacties de 
waarheid hierover geweld heeft aangedaan. We weten hoe ze dat in de volksmond noemen. Deze 
interpellatie gaat niet over het monisme, over vooraf alles in beton gieten of het ontlopen van elk 
politiek debat. Al deze zaken zijn democratisch toegelaten of ze moreel gewenst zijn is een andere 
vraag. Deze interpellatie gaat puur over eerlijk zijn en over integriteit van bestuur. En we hebben de 
volgende 7 vragen. 
 
Vraag 1: Waarom houdt het college vol dat er op maandag 10 oktober 2016 tijdens de rondetafel niet 
is gesproken over een procesvoorstel bij de begrotingsbehandeling? 
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Vraag 2: Hoe verklaart het college dat in de e-mail van 14 oktober 2016 van 12.34.27 uur met als 
onderwerp procesvoorstel begroting verwezen wordt naar de rondetafel van maandag 10 oktober 
2016 en het gaan confirmeren aan het verzoek zoals dat min of meer al is bevestigd tijdens diezelfde 
rondetafel van maandag 10 oktober 2016. 
Vraag 3: Waarom heeft het college tijdens de raadsvergadering van 13 oktober 2016 toen hier 
expliciet over werd gesproken en gevraagd verzwegen dat in samenspraak tussen college en coalitie 
al een afspraak was gemaakt over een procesvoorstel begrotingsbehandeling. 
En waarom heeft het college daarna de gemeenteraad op het verkeerde been gezet met haar 
theoretische opmerking dat voorstellen zoals de Nieuwe Democraten die deden thuishoren bij een 
begrotingsbehandeling. 
Vraag 4: Waarom heeft het college tijdens de raadsvergadering van 20 oktober 2016 tijdens een 
interruptie ontkend dat zij 13 oktober op de hoogte was van de afspraken die eerder op 10 oktober 
min of meer zijn bevestigd en op 13 oktober 2016 in het college definitief zijn afgestemd.  
Vraag 5: Hoe verhoudt uw waarheid van 20 oktober dat u het op 13 oktober niet wist zich met uw 
waarheid van 14 en 24 november dat u het 13 oktober wel wist. 
Vraag 6: Wat vindt het college van burgemeester en wethouders van de situatie dat zij in 
samenspraak met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen nagenoeg de voltallige gemeenteraad 
willens en wetens op het verkeerde been heeft gezet met een stelselmatig ontkennen van de 
afspraken inzake het procesvoorstel bij de begrotingsbehandeling.  
Vraag 7: Op welke wijze gaat het college van burgemeester en wethouders de resterende 
bestuursperiode handen en voeten geven aan het bestuursakkoord waarbij de voltallige 
gemeenteraad juist op tijd en volledig wordt geïnformeerd en achterkamertjes politiek wordt 
voorkomen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Eerste reactie door de zijde van het college door wethouder Schenk. 
Ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u voorzitter. Allereerst de vraag waarom houdt het college vol dat er op 
maandag 10 oktober tijdens de rondetafel niet is gesproken over een procesvoorstel bij de 
begrotingsbehandeling. U heeft dit college eerder gevraagd of bij het rondetafeloverleg gesproken is 
over het procesvoorstel bij de begrotingsbehandeling. Het procesvoorstel was er pas op donderdag 13 
oktober. Wel is medegedeeld bij het rondetafeloverleg dat het college een procesvoorstel zou maken 
omdat recentelijk bekend was geworden dat we voordeelgemeente zijn als het gaat om de BUIG-
gelden. Samengevat was hierop de reactie van de fractievoorzitters van de coalitie dat dit de 
mogelijkheid biedt om ambities bij te stellen en dat we hier zorgvuldig de tijd voor moeten nemen. 
Vraag 2: Hoe verklaart het college dat in de email van 14 oktober met als onderwerp procesvoorstel 
begroting verwezen wordt naar de rondetafel van maandag 10 oktober en het gaan confirmeren van 
het verzoek zoals dat min of meer al is bevestigd tijdens diezelfde rondetafel van maandag 10 
oktober. Mijn antwoord daarop is of het antwoord van het college daarop is het collegevoorstel luidde 
om als totale raad meer tijd te nemen voor het nieuwe financiële perspectief. Het nieuwe financiële 
perspectief ten opzichte van het begrotingsoverschot vanwege die extra BUIG-middelen. Het college 
vindt het dan ook niet vreemd dat Eric de Regt in zijn e-mail verwijst naar 10 oktober omdat de 
fractievoorzitters van de coalitie ook al hadden aangegeven om met deze extra middelen niets te 
willen overhaasten. Juiste woorden, min of meer vindt het college al erg helder duiden op het 
ontbreken van harde afspraken. Vraag 3: Waarom heeft het college tijdens de raadsvergadering van 
13 oktober toen hier expliciet over werd gesproken en gevraagd verzwegen dat in samenspraak 
tussen college en coalitie al een afspraak was gemaakt over een procesvoorstel 
begrotingsbehandeling. En waarom heeft het college daarna de gemeenteraad op het verkeerde been 
gezet met haar theoretische opmerking dat voorstellen zoals de Nieuwe Democraten die deden 
thuishoren bij een begrotingsbehandeling. Het antwoord van het college luidt er is geen afspraak 
geweest over een procesvoorstel. Alle fracties hebben het procesvoorstel pas gezien en ontvangen op 
die vrijdag 14 oktober. Daarbij en dan nogmaals het procesvoorstel van het college betrof slechts een 
suggestie om tijd te nemen om invulling te geven aan het nieuwe financiële perspectief. De Nieuwe 
Democraten kwamen op 13 oktober met een motie om het beheer en onderhoud structureel te 
verhogen naar kwaliteitsniveau A en A+. Een dergelijke motie is zo’n beleidswijziging met zo’n grote 
financiële impact zoiets doe je in de ogen van het college niet zomaar even naar aanleiding van wat 
schriftelijke vragen. En zeker ook niet een week voor behandeling van de begroting. Vandaar dat het 
college u verwees naar de begrotingsvergadering. Vraag 4: Waarom heeft het college tijdens de 
raadsvergadering van 20 oktober 2016 tijdens een interruptie ontkend dat zij 13 oktober op de hoogte 
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was van de afspraken die eerder op 10 oktober min of meer zijn bevestigd en op 13 oktober 2016 in 
het college definitief zijn afgestemd. Ik weet niet of u het allemaal nog kunt volgen maar we hebben 
als college hier wel een duidelijk antwoord op. Het college was op 13 oktober wel bekend met het 
collegevoorstel dat de andere dag richting raad werd verstuurd. Wij bespreken dat onderling voordat 
er een collegestuk naar buiten gaat. Echter de vragen die op 20 oktober door mevrouw Koenraad van 
GroenLinks werden gesteld hadden geen betrekking op dit collegevoorstel, maar juist op de e-mail die 
zaterdagavond 15 oktober werd verstuurd door de fractievoorzitters van de coalitie. De 
fractievoorzitters van de coalitie deelden u raad met die e-mail namelijk mee dat de coalitiefracties niet 
met moties en amendementen zouden komen en ook niet zouden stemmen over moties en 
amendementen. Die e-mail is op 20 oktober middelpunt van het debat geweest en niet het 
procesvoorstel van het college. De vraag van mevrouw Koenraad ging erover of ik al op 13 oktober 
wist dat de fractievoorzitters van de coalitie deze e-mail zouden sturen en dat de coalitie dus niet over 
moties en amendementen zou gaan stemmen. Ik heb toen naar waarheid geantwoord dat ik dat niet 
wist. Daar blijf ik ook bij. 
Vraag 5: Hoe verhoudt uw waarheid van 20 oktober dat u het op 13 oktober niet wist zich met uw 
waarheid van 14 en 24 november dat u het 13 oktober wel wist. Ook ingewikkeld maar wel weer een 
helder antwoord van het college. Nogmaals de fractie van de Nieuwe Democraten haalt de feiten door 
elkaar. Het collegevoorstel is inhoudelijk een dag van de voren afgestemd. Echter tijdens het debat op 
20 oktober is gevraagd of het college op 13 oktober al wist van het bericht van 15 oktober van de 
fractievoorzitters van de coalitie. U haalt dus de e-mail van 14 oktober van het college door elkaar met 
die van 15 oktober van de fractievoorzitters van de coalitie met een hele andere strekking. 
Vraag 6: Wat vindt het college van burgemeester en wethouders van de situatie dat zij in 
samenspraak met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen nagenoeg de voltallige gemeenteraad 
willens en wetens op het verkeerde been heeft gezet met een stelselmatig ontkennen van de 
afspraken inzake het procesvoorstel bij de begrotingsbehandeling. Het college is van mening dat de 
Nieuwe Democraten keer op keer een beeld van zowel de fractievoorzitters van de coalitie als van de 
wethouders wegzetten, zonder dit beeld feitelijk en inhoudelijk juist te onderbouwen. Eveneens is het 
helder dat de Nieuwe Democraten niet goed doorhebben gehad waar bij de fractie van GroenLinks op 
20 oktober de angel zat. Die angel zat in de e-mail van de fractievoorzitters van de coalitie van 
zaterdag 15 oktober. De door u via onbekende weg verkregen e-mail van Eric de Regt van 14 oktober 
die bijgevoegd is aan het interpellatieverzoek bevestigt zelfs dat er niets beklonken was. Anders had 
Eric de Regt in die betreffende e-mail niet aan de andere drie fractievoorzitters hoeven te vragen of de 
coalitie zich wel of niet gaat confirmeren aan het verzoek van het college. Vraag 7: Op welke wijze 
gaat het college van burgemeester en wethouders de resterende bestuursperiode handen en voeten 
geven aan het bestuursakkoord waarbij de voltallige gemeenteraad op tijd, juist en volledig wordt 
geïnformeerd en achterkamertjes politiek wordt voorkomen. Dat zal ik u vertellen. Het college gaat in 
een positieve samenwerking met de raad verder door zich te blijven focussen op de inhoud van het 
bestuursakkoord en de raad daarbij op de gebruikelijke wijze te betrekken zonder al te veel afgeleid te 
worden door één fractie die stelselmatig op zoek lijkt naar haarscheurtjes in de coalitie of het 
functioneren van het college. Ik dank u. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Schenk. Eerste termijn van de zijde van u raad. Wenst 
iemand daarvan, anders dan de Nieuwe Democraten, maar andere fracties die daarvan gebruik 
wensen te maken? Ik inventariseer dat even. Ik zie in ieder geval de heer Van Gestel. Ik zie de heer 
Van Gestel dus het is aan u. En dan keer ik daarna terug desgewenst richting de heer Schijvenaars. 
De heer Van Gestel, ga uw gang van nog steeds de fractie van de Vrije Liberale Partij en voor het 
overige VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat mijn stem het nog vol gaat houden 
vanavond. De essentie van deze interpellatie is in hoeverre wij onszelf kunnen rekenen tot een 
volwassen en moderne democratie. En zijn wij in staat om met elkaar op een open en transparante 
wijze een debat te voeren. Wat leidt tot het verbeteren van het leven van mensen, dieren en onze 
leefomgeving. Wie het interpellatieverzoek leest en daarin de mail ziet van één van de raadsleden van 
de coalitie richting overige coalitiegenoten en wethouder moet haast wel denken Roosendaal is blijven 
hangen in het jaar nul. Anderhalf jaar geleden heeft de voltallige oppositie de coalitie laten weten 
graag mee te doen tijdens de Kadernota. Maar ondanks alle pogingen bleken de deuren op slot er 
werd vooral gelobbyd door coalitiepartijen om moties getekend te krijgen waar ze zelf geen 
meerderheid voor konden vinden, oude politiek dus. We hebben toen zwijgend  uw vergadering 
verstoord en u dweepte tranen van verontwaardiging. Nee de coalitie timmert echt niet alles dicht. 



 
 

Verslag raadsvergadering 8 december 2016     pagina 25 

Coalitie overleg is zeer zeldzaam gelooft u ons echt. En wat men zegt van vertrouwen is waar het 
komt te voet en het gaat te paard. In alle gesprekken voor, na en tijdens de vergadering met 
coalitiegenoten en wethouders was in geen enkel gesprek sprake van een samenkomst tussen 
coalitiepartijen en wethouders anderhalve week voor onze begrotingsbehandeling. Ja, als we alle 
gesprekjes, kopjes koffie, borreltjes, WhatsAppjes in ons hoofd terughalen dan is er maar één 
conclusie mogelijk. U stelt ons graag maar een stukje van de waarheid ter beschikking en dus nooit de 
gehele waarheid zelf. Laat staan tijdig, want u wist al zes dagen van wat plannetjes maar u komt er op 
de vooravond pas mee aanzetten. Kortom, kunnen wij u wel vertrouwen? U creëert hiermee een sfeer 
van wantrouwen tegenover elkaar en dat kan nooit goed zijn om deze stad en dorpen vooruit te 
helpen, daarvoor zitten we hier. Dat u overigens samen in het geheim met wethouders 
voorbesprekingen houdt komt voort uit een zeer oud en stoffig monistisch systeem, zo eentje in de tijd 
dat monistisch niet alleen met -sch werd geschreven maar ook vleesch met die klanken werden 
voorzien. Het afschaffen van dit systeem in 2002 is zeker aan uw neus voorbij gegaan. Het huidige 
politieke klimaat vraagt echt om een moderne nieuwe tijdsgeest. Niet voor niets heeft Nederland al 
tweemaal achtereen een premier gekozen die gewoon in spijkerbroek en trendy ski-jas gaat winkelen 
in Den Haag. In een moderne democratie waarin mensen beschikken over 90% van de informatie en 
elkaar op elk detail kunnen bevragen op elk gewenst tijdstip zijn alle mensen ook gelijk aan elkaar. 
Niemand is meer dan de ander. Mensen verwachten dat op hun vragen en problemen van de 
overheid direct antwoord komt van de actie en duidelijke klare taal. De nieuwe mens wil in deze 
complexe technologische wereld van binaire codes en recent gevonden Higgs-deeltjes geen 
ingewikkelde politieke alfamannetjes die je gaan vertellen dat politiek bedrijven een ingewikkelde zaak 
is waar achterkamertjes soms nou eenmaal bij horen. De Roosendaalse inwoners willen dat u hen 
volgt, hun problemen serieus neemt en aanpakt. Dat wij doen waarvoor wij betaald krijgen namelijk 
hun belang dienen. Goede voorstellen aannemen, gekke voorstellen afwijzen. Kortom, dat u een 
begroting gewoon behandelt zoals u die moet behandelen ten dienste van het volk en niemand 
anders. En de afgelopen begrotingsbehandeling was er één uit de categorie volkstheater. En was 
zelfs van dusdanige bedenkelijke kwaliteit dat ik in de pauze mijn geld zou hebben teruggevraagd. 
Maar wij waren niet de enige, voorzitter, minstens één raadslid uit de coalitiegeledingen dacht hier ook 
zo over toen hij of zij die bewuste mail heeft doorgezet naar de heer Schijvenaars. Denkt u daar maar 
eens over na. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Niemand anders dan de mogelijkheid aan de heer Schijvenaars voor 
uw eerste termijn. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, het was te voorzien dat het college met een verdediging zou 
komen gebaseerd op een semantische discussie. Dat het college zou proberen om verwarring te 
zaaien. Voorzitter, daar ging het niet over. Waar het over ging en dat heeft mevrouw Koenraad ook 
heel goed verwoord was was u op de hoogte van dat er afspraken waren. En dan kun je met elkaar 
het gesprek aangaan over de afspraken waren er wel of niet of min of meer of half. Maar het blijkt dat 
erover is gesproken, het blijkt dat er afspraken zijn gemaakt. En toen ernaar werd gevraagd was het 
antwoord ontkennend. We hebben letterlijk ik noem maar even als voorbeeld in onze schriftelijke 
vragen voor het interpellatiedebat hebben we gewoon gevraagd van was u op de hoogte van die 
afspraken. Dan is het antwoord gewoon “nee”. Voorzitter, dit kun je niet met droge ogen vertellen en 
volhouden. Wij zijn verwonderd en verbijsterd. We hebben expliciet aangegeven dat integriteit van 
bestuur het onderwerp van discussie is over vertrouwen. En nou mag altijd een afwijkende mening zijn 
gebaseerd op interpretaties, voorkeuren of andere overwegingen echter in onze overtuiging moet altijd 
gewerkt worden vanuit de waarheid die gestoeld is op de feiten en de feiten zijn zoals je presenteert 
er is op 10 oktober gesproken over een procesvoorstel bij de begrotingsbehandeling. En dit is 
vervolgens mondeling en later schriftelijk herhaaldelijk ontkent en dat namens het voltallige college 
van burgemeester en wethouders. Wat vindt u en wat vinden de fracties hiervan? Gaan wij dit met 
elkaar een normale gang van zaken vinden? Het college kan alles voorkoken en als een kant en klaar 
gerecht naar de gemeenteraad brengen als een ritueel democratisch dansje waarvan de uitkomst 
vooraf bekend is. En er is geen enkele regel die dit verbiedt. Maakt het u geloofwaardig? Wij denken 
dat de gewone mensen in Roosendaal hier hun buik van vol hebben. En deze mensen gaan straks 
weer stemmen en ze weten dat ook in Roosendaal er altijd onderhandeld moet worden over een 
akkoord. En zij weten dat uit zo’n akkoord afspraken volgen waarmee elke coalitiepartij haar 
achterban kan geruststellen. Zo werkt dat. Maar dat u hier een grote poppenkast van bent gaan 
maken dat zullen de gewone mensen onthouden en u niet vergeven. De essentie van de hele kwestie 
is dat het college van burgemeester en wethouders ronduit zouden moeten erkennen dat zij de 



 
 

Verslag raadsvergadering 8 december 2016     pagina 26 

voltallige raad altijd juist, volledig en tijdig moeten informeren. Zeker als er expliciet naar gevraagd 
wordt. Dit college werkt met een absolute politieke meerderheid en kan dus alles regelen. Maar om nu 
willens en wetens de gemeenteraad op het verkeerde been te zetten en de waarheid geweld aan te 
doen dat is een doodsteek voor de lokale democratie. Dit voltallige college van burgemeester en 
wethouders blijft in een fase van ontkenning hangen, terwijl de gepresenteerde feiten bewijzen dat de 
waarheid geweld is aangedaan. We weten allemaal hoe ze dat in de volksmond noemen. Tot slot, nog 
een laatste vraag. Blijft het college van burgemeester en wethouders van mening dat zij in haar 
eerdere mondelinge en schriftelijke beantwoording en vanavond tijdens deze interpellatie de waarheid 
en niets anders dan de waarheid heeft gezegd en geschreven inzake de agendering, bespreking en 
afspraken tijdens de rondetafel van maandag 10 oktober 2016? 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Ik geloof niet dat wethouder een reactie hoeft te 
geven. Dan ga ik meteen naar de tweede termijn. Wil één uwer daarvan nog gebruik maken? Meneer 
Schijvenaars, meneer, sorry mevrouw Koenraad u wilt daar gebruik van maken. Dan anderen nog? 
Nee? Dan is mevrouw Koenraad dan en tenslotte nog desgewenst de heer Schijvenaars. Mevrouw 
Koenraad van de fractie van GroenLinks. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ja omdat ik onderdeel ben van dit proces omdat ik de vraag stelde 
wilde ik daar toch graag iets over zeggen. GroenLinks hoort in tegenstelling tot de Nieuwe 
Democraten geen verwarring, want het klopt wat mevrouw Schenk zegt dat de vraag erop gericht was 
om antwoord te krijgen op de vraag van was mevrouw Schenk in de begrotingscommissie op de 
hoogte van het feit dat moties en amendementen van de heer Schijvenaars geen kans zouden krijgen. 
Mevrouw Schenk heeft daarop nee gezegd. Had ze ja gezegd, had ze een motie van wantrouwen 
verdiend, want dan ben je strategisch bezig met een proces lam te leggen. Ze antwoordde nee en 
daarmee is en was voor GroenLinks eigenlijk de kous af. Verder hebben we toch nog wat eigen 
vragen ook naar aanleiding van dit hele debat wat misschien nog moet komen maar opgesteld. Want 
GroenLinks vraagt zich ook wel af wat bereiken we nou met deze interpellatie het is een welles-nietes, 
het is een herhaling van vragen die al twee keer zijn gesteld en twee keer zijn beantwoord. Dus als 
Nieuwe Democraten zeggen van laat ze dan gelijk komen met wat ze willen en niet een derde 
behandeling van dezelfde vragen. Een andere vraag was wat was er nou anders geweest als Nieuwe 
Democraten wel moties en amendementen hadden kunnen indienen in de begrotingsraad over 
onderwerpen als het achterstallig onderhoud van grijs. Waar behoorlijk veel geld bij werd gevraagd. 
Ja, er was waarschijnlijk niets anders geweest want deze moties en amendementen waren 
waarschijnlijk niet aangenomen. En dat zit hem in de verhoudingen zoals die op dit moment ook in 
deze raad zich voordoen. Wat blijkt eigenlijk achter het Baantjer-achtige onderzoek wat we allemaal 
hebben mogen lezen naar de tijdstippen en de verstrekte mails dat eigenlijk de fractievoorzitter, of de 
fractievoorzittersmail dat daar eigenlijk direct de crux zit van waar het fout gaat. En mevrouw Schenk 
verwijst daar ook naar het ging niet over de begroting die voorlag het ging over de extra ruimte, dat 
heeft wel heel veel problemen gegeven. Maar daar hebben we het al over gehad in de 
begrotingsraad. En ook GroenLinks is daar niet blij mee geweest, want dat is inderdaad een vertoning 
geweest waar niet over naar huis te schrijven is. Wat gaan we vooral niet bereiken met deze 
interpellatie en ik vond het betoog van meneer Van Gestel vond ik daar eigenlijk een heel mooi betoog 
over. Want wat we niet gaan bereiken is een verandering van politieke cultuur en bestuurscultuur. 
Deze interpellatie graaft ons juist nog verder in in het bestaande en in het bestaande waar we juist 
eigenlijk vanaf willen, want we zijn eigenlijk nu nog meer met elkaar bezig. En daarom hamert 
GroenLinks nog maar een keer op het goede nieuws van de motie Burgerakkoord, want daarin 
kunnen we wel experimenten en daar kun je wel expertise inroepen van deskundige burgers en onze 
eigen deskundige ambtenaren. En daarin kunnen we ook onze eigen raadscultuur onderwerp van 
studie maken. En met dit mooie muziekje zijn wij aan het einde gekomen van deze bijdrage.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Koenraad. U heeft een termijn meneer Schijvenaars, tweede 
termijn, als u dat wilt. Ja. Ja, ja het woord is aan de heer Schijvenaars in tweede termijn. Ssst… Nog 
eventjes mensen, nog eventjes aandacht. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, we zijn beland in een welles-nietesdiscussie. Wij zijn beland op 
het moment dat vanuit een semantische discussie over woorden, definities over welke mail bedoelt u 
precies, wat was eigenlijk de bedoeling en dan voorzitter dan heb je ook geen inhoudelijk debat meer. 
We vroegen net nog in onze eerste termijn aan het college om heel expliciet antwoord te geven op 
onze vraag heeft u ten aanzien van dit onderwerp altijd de waarheid en niets dan de waarheid 
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gesproken. Het college geeft daar geen antwoord op. Waarom? Voorzitter, vandaag of gisteren stond 
een ingezonden brief in BN DeStem getiteld “Waarheid” en werd de vraag gesteld gaan we het 
college van burgemeester en wethouders hiervoor verantwoordelijk houden of gaan we de fractie van 
de Nieuwe Democraten fileren en de leugen laten regeren. Hoopvol was de slotzin over het 
normbesef. Voorzitter, vanavond ligt eigenlijk de vijfde herkansing op tafel voor het college om de 
waarheid te zeggen, sorry en beterschap te beloven. En we vragen het toch maar even tegen beter 
weten in aan wethouder Schenk, wethouder Van Poppel, wethouder Lok, wethouder Verbraak, 
wethouder Theunis en burgemeester Niederer of zij gegeven de gepresenteerde feiten de waarheid 
eindelijk onder ogen willen zien. De inwoners van Roosendaal kijken u hoopvol aan. Voorzitter, tot slot 
integriteit is zoiets als zwanger zijn je bent het of je bent het niet. Integriteit van bestuur is vereist om 
politiek en bestuurlijk de basis op orde te houden. En we roepen iedereen op de recente VNG- 
handreiking integriteit van politieke ambtsdragers aandachtig te lezen. Tot slot, alles overziend 
hebben wij moeten kiezen tussen een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring. We hebben 
deze keer nog gekozen van een motie van afkeuring en die luidt als volgt: De gemeenteraad van 
Roosendaal in vergadering bijeen op 8 december gehoord hebbende de beraadslagingen in 
interpellatiedebat informatieverstrekking gemeenteraad. Constaterende dat het college van 
burgemeester en wethouders zich niet heeft gehouden aan de modelgedragscode integriteit 
bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen voor wat betreft paragraaf 3 informatie. 
Overwegende dat het daarin genoemde wettelijk kader informatieplicht expliciet stelt dat het college 
van burgemeester en wethouders verplicht zijn alle inlichtingen te geven die de 
volksvertegenwoordiging nodig heeft voor de uitvoering van zijn taak. Van mening zijnde dat het 
college van burgemeester en wethouders zowel mondeling als schriftelijk herhaaldelijk de 
gemeenteraad onjuiste, onvolledige en ontijdige informatie heeft verstrekt, concluderend dat hiermee 
de integriteit van het bestuur is aangetast. Spreekt uit dat de wijze waarop het college van 
burgemeester en wethouders in deze heeft gehandeld door de gemeenteraad wordt afgekeurd en 
gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Deze motie, motie van afkeuring krijgt mee nummer 6 en maakt onderdeel uit van 
de beraadslagingen. Anderen nog van u raad? Niemand? Van de zijde van het college ook niet? Alles 
is gezegd. Dan stel ik voor dat we overgaan tot besluitvorming tot het stemmen over deze motie. Eén 
uwer behoefte aan een stem… Nog steeds niet? De heer De Regt? Ja? Wat zegt u? 
 
De heer DE REGT: Mag ik een stemverklaring afgeven? 
 
De VOORZITTER: Ja, maar ik wacht even tot iedereen de motie heeft, die was nog niet uitgedeeld. 
Mevrouw Oudhof? Ja, ik kom zo, maar kunnen we even flink in de benen, dat die motie is uitgedeeld? 
Heeft iedereen hem nu? Goed. Iedereen heeft de motie nummer 6. Dan de heer De Regt wil, ik loop 
alles even na. Stemverklaring is nu mogelijk.  De heer De Regt als eerste van de Roosendaalse Lijst. 
Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst betreurt het bijzonder hoe de 
Nieuwe Democraten, op de manier zoals ze dat in deze casus gedaan hebben, omgaan met onze 
bestuurders. Bestuurders die oprecht het beste voor hebben met onze gemeente. Iemand, volledig ten 
onrechte, proberen een etiket van "niet integer zijn" en zelfs van “leugenaar" op te plakken overschrijdt 
iedere grens van tolerantie en van fatsoen. Dergelijk handelen hoort in ieder geval niet thuis in ons 
normen- en waardenkader. In de raadszaal mag je het met elkaar oneens zijn, maar iemand willens 
en wetens trachten te beschadigen met pertinente onwaarheden is iets wat absoluut niet past in het 
gedachtegoed van deze lokale democratie. Wij vinden dit abject, wij vinden dit echt niet kunnen, wij 
keuren dit ten zeerste af en wij vinden dat niet het college een motie van afkeuring verdient, maar de 
Nieuwe Democraten. Helaas is het niet mogelijk deze uit te delen. De Roosendaalse Lijst spant zich 
graag in voor onze gemeente en gelukkig geldt dat voor zo wat bijna alle andere fracties. Wij 
betreuren het dan ook dat dit verwerpelijke gedrag van de Nieuwe Democraten afleidt van onze 
politieke opdracht. Juist dit soort acties zorgt ervoor dat de samenleving zich afkeert van de politiek. 
Nieuwe Democraten, ga bij uzelf te rade. U moet zich diep en diep schamen! Wij gaan de motie niet 
steunen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Oudhof. Ssst… even, even, mevrouw Oudhof een 
stemverklaring? 
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Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Als SP nemen wij afstand van deze motie. Deze motie zorgt voor 
onnodige verwarring  en versterkt alleen maar het  vaak negatieve beeld  wat mensen toch soms al 
hebben van politiek. En dat  is jammer. Doodgewoon ook omdat het niet klopt en er door de indiener 
vooral  gezocht wordt naar een eigen waarheid. Kortom: Er was binnen de coalitie niets voor de 
raadsvergadering van 13 oktober  afgesproken en er lag ook geen afgesproken procesvoorstel op 
tafel. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Anderen nog van u raad wat betreft stemverklaring? 
Dat is niet het geval dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 6? Daarvoor heeft gestemd de 
fractie van de Nieuwe Democraten, de motie is verworpen. 
 
8. Sluiting  
De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde is de raadsvergadering gesloten. 
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.55 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
22 december 2016. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


