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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 9 MAART 2017 
 

 

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

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening en vaststelling raadsagenda  
 
2. Politieke Beschouwingen 
 
3. 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 C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak, 

wethouders. 

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

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

De heren: 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.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), M.A.K. van Heumen (SP), C.H.D. 

Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. 

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

 

Afwezig: mevr. C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), dhr. M.J. van der Aa (SP), dhr. R. Breedveld (CDA), 

dhr. C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), dhr. J.M.M. Hertogh (VLP),  B. Missal (SP), dhr. A.A.B. 

Theunis (wethouder) 

 
1. Opening en vaststelling raadsagenda  
De VOORZITTER: Goed, dames en heren het is 19.30 uur. Ik open deze raadsvergadering en heet u 
allemaal welkom. Afwezig vanavond meld ik u leden mevrouw Koenraad en de heren Hertogh, Van 
der Aa, Goossens, Breedveld en Missal. Mevrouw Frijters komt later ter vergadering. En van de zijde 
van het college is afwezig wethouder Theunis. Vanavond de Politieke Beschouwingen. Even voor de 
mensen thuis en op de tribune wat, wat is dat nu. Die Beschouwingen die zijn bedoeld om gericht 
politieke sturing te geven aan en kaders te stellen voor de vorm en inhoud voor de Kadernota. De 
Kadernota 2018 die mei-juni, ik denk juli in u raad zal voorliggen. En dat betekent dat iedere fractie 
vanavond middels deze Politieke Beschouwingen prioriteiten, accenten, criteria, keuzen, enzovoort zo 
concreet mogelijk aan ons college kan meegeven. En bij de behandeling straks van de Kadernota 
kunt u controleren en zien wat het college heeft gedaan met de input vanavond van uw zijde. Dat 
betekent dat vanavond met name in het teken staat dat u uw inbreng, uw visies deelt ten opzichte van 
u collega-fracties zodat u min of meer duidelijk wordt hoe de vlag er op onderdelen bij hangt. Dat 
betekent ook dat ons college vanavond een terughoudende positie zal innemen, omdat ons feestje 
nog komt bij het vaststellen, het opstellen van de Kadernota. Dus wij moeten goed naar u luisteren dat 
is met name de voornaamste inzet van ons college. Dat even wat betreft status, aard en omvang en 
betekenis van de Politieke Beschouwingen. U heeft bij de griffie aangegeven dat u, iedere fractie één 
termijn wenst van maximaal tien minuten daarin kan worden geïnterrumpeerd. Nou ik zal u daarin 
voorzitten en mogelijk aan het eind van die eerste termijn desgewenst van uw zijde bij meerderheid 
zou er nog een kortere tweede termijn kunnen volgen. Maar laat ons kijken hoe ver we staan op dat 
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moment. Om daar nu op vooruit te lopen dat is wat voorbarig lijkt mij. We beginnen dus met de termijn 
van 10 minuten elk en u heeft ook een volgorde, gewenste volgorde aangegeven. En ik begin bij de 
fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter.  De Beschouwingen die we nu uitspreken zijn de laatste in 
deze bestuursperiode. Een periode die veel goeds heeft gebracht. Onder de titel “werken aan een 
evenwichtig Roosendaal” is de coalitie in 2014 van start gegaan met een drietal hoofdthema’s: het 
sociale domein, economie en binnenstad en leefbaarheid en wonen. Hieraan is hard gewerkt met als 
resultaat evenwicht.  Een korte terugblik: Bij het sociale domein zijn de decentralisaties goed 
weggezet, waarbij de zorgvraag en menselijk maat centraal staan. Aandacht voor het voorliggend veld 
leidde er mede toe dat taken binnen Rijksbudget werden uitgevoerd. Voor minima is veel gerealiseerd: 
ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, eigen bijdragen zijn afgeschaft, norm bijzondere bijstand is 
opgetrokken, drempelbedrag afgeschaft, het overbruggingsuitkering is geactiveerd, noodfonds 
huisuitzettingen is ingesteld en er is een ruimhartig minimabeleid. Bij het speerpunt binnenstad-
economie is ook doortastend opgetreden. Herinrichting van de Nieuwe Markt, plannen voor de 
centrumring, Mariadal en flexibel bestemmingsplan. En bij economie is ingezet op het Economisch 
Actieplan en inmiddels hebben zich veel bedrijven zijn gevestigd. Bij leefbaarheid en wonen verwijs ik 
naar de tranches in het kader van vitale wijken en dorpen welke met inwoners tot stand zijn gekomen, 
naar de Woonagenda, naar de buurtpreventieteams, de hondenspeelplaatsen, enzovoorts. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars heeft een interruptie. Iemand moet het spits afbijten.  
 
De heer SCHIJVENAARS: < geen geluidsopname beschikbaar>.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Hoe komt u aan die 10%? 
 
De heer SCHIJVENAARS: < geen geluidsopname beschikbaar>. 
 
De heer DE REGT: Er is veel gebeurd maar wij zijn er nog niet. De Roosendaalse Lijst heeft mede op 
basis van haar eigen programma, nog wensen welke we graag terugzien in de Kadernota. Wat voor 
Roosendaal willen wij zijn? Kernwaarden voor ons zijn een vitaal Roosendaal, een aantrekkelijk 
Roosendaal, een menselijk Roosendaal en een sterk en duurzaam Roosendaal. Een vitaal 
Roosendaal is een Roosendaal waarbij de burger meedoet, maar waar ook de gemeente zichtbaar, 
aanspreekbaar en aanstuurbaar is. Waarbij de gemeente reageert op signalen. De prima werkende 
BuitenBeter app is een mooi voorbeeld. Een vitaal Roosendaal betekent ook een flexibele 
woningmarkt, ruimte voor starters en voor senioren die langer thuis blijven. De komst van de 
blijverslening, via een Roosendaalse Lijst-motie, moet hieraan bijdragen. Vitaliteit betekent ook dat het 
voorzieningenniveau in wijken en dorpen op peil blijft. De buurthuisfunctie is hierbij cruciaal. Extra geld 
om buurthuizen, met een toegevoegde waarde, open te houden is voor ons niet ondenkbeeldig.   
In een vitaal Roosendaal is ruimte voor sport, cultuur en recreatie. Geef nieuwe ideeën een kans, 
maar denk ook aan initiatieven die al lang maatschappelijke waarde hebben. Een vaste plek in de 
subsidieverordening voor KinderVakantieWerk is voor ons een must en dat geldt gelukkig voor heel de 
gemeenteraad. We zijn van mening dat de verordening verder goed in elkaar zit. Wel is het goed om 
te kijken naar een enkel knelpunt, de muziekverenigingen. En daarmee verwijs ik ook even naar de 
mail van Muziekvereniging Roosendaal die we deze week kregen. Wellicht kan het fonds 
cultuureducatie hierbij een uitkomst bieden en graag de reactie hierover van de wethouder. Vitaliteit 
uit zich ook in cultuur. We zijn enthousiast over de wijze  waarop de Cultuurnota is vormgegeven. Het 
cultuurdomein vormt ook toegevoegde waarde voor economie, citymarketing, maar tevens ook voor 
maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid. Probeer inwoners te bereiken! Een benchmark 
leert dat de uitgaven voor cultuur per inwoner in Roosendaal lager zijn dan gemiddeld. Kan de 
wethouder dit verklaren? En misschien komt het ook wel omdat er nog steeds geen bouwloods is voor 
carnavalsclubs uit de dorpen? Dus dat is ook een wens van de Roosendaalse Lijst en het CDA. 
 
Er is geïnvesteerd in breedtesport: Klein Papendal, verduurzaming van accommodaties, 
wielerplatform en in deze mochten we de presentatie van het Wieler Experience aanschouwen. Een 
wens welke ons ook nog bekend is, is een waterveld bij Hockeyclub de Pelikaan. Wij vragen hierbij om 
een haalbaarheidsonderzoek, want volgens de voorzitter is de nood daar erg hoog.  
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De VOORZITTER: De heer Schijvenaars een vraag aan ik geloof op de Wieler Experience. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dat heeft u goed aangevoeld, voorzitter. We hebben, vorig jaar kregen wij 
te horen van het college dat er miljoenen overschot zijn. Toen is op voorspraak van de Partij van de 
Arbeid en GroenLinks is gezegd we gaan met elkaar werken aan het Burgerakkoord, zodat in ieder 
geval van onderop mensen kunnen gaan aangeven wat ze willen. Nu komt er plotseling van bovenaf 
van de heer Theunis komt nu dat idee over die wielerbaan. Vindt u nu eigenlijk als Roosendaalse Lijst 
dat uw wethouder een beetje voor de muziek uitloopt dat hij misschien toch chiquer was geweest om 
even te wachten op dat Burgerakkoord. En vindt u dan ook dat die investering van een miljoen uit dat 
Burgerakkoord-fonds moet komen? 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Volgens mij komt die Wieler Experience dat initiatief komt juist vanuit de 
bevolking, dat is de uitkomst van een prijsvraag die uitgeschreven is onder de bevolking. Dus dat is 
eigenlijk een soort, zelfde soort als het Burgerakkoord. Dus dat was daar al een voorloper op zo zien 
wij het.  
 
De heer SCHIJVENAARS: En vindt u dan dat dat geld uit dat fonds moet komen of moet dat dan weer 
uit een ander potje komen. 
 
De heer DE REGT: Dat geld dat lijkt heel veel maar als je het kapitaliseert dan praten we denk ik over 
30.000 of 40.000 euro per jaar. Dus wellicht zit daar nog ruimte voor in de Begroting.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Nu wordt het interessant. Want nu komt het argument vanuit de 
Roosendaalse Lijst als we maar gaan kapitaliseren dan kost het eigenlijk niets meer. Dan bent u 
ongetwijfeld ook enthousiast voor het voorstel van de Nieuwe Democraten van vele jaren terug al om 
de investering in het openbaar gebied ook te gaan kapitaliseren. Want dan kost het ook nog maar een 
30-50.000 euro, tenminste als u uw logica ook dan doortrekt natuurlijk.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: U had het steeds over investeringen van miljoenen, dus ik denk dat we dan over 
een iets ander prijskaartje spreken. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot… 
 
De VOORZITTER: Nee, afronden nou… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, tot slot, dan voorzitter… 
 
De VOORZITTER: Heel kort. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Als u zegt 1 miljoen is 30.000 dan is dus 5 miljoen is dan 150.000. 
 
De heer DE REGT: U zegt het, dit komt straks nog in onze termijn terug en dan wil ik zo ook daar 
wethouder Schenk nog een reactie op geven. Goed, ik was gebleven bij de even kijken, bij het 
waterveld van Hockeyclub de Pelikaan. Dat is voor ons dus ook een wens om daar een waterveld te 
laten aanleggen. En het fenomeen padelbanen bij de tennis schijnt ook in opkomst te zijn, dat horen 
wij tenminste. En onze vraag is om daar ook de behoefte voor bij de tennisclubs te polsen. Daarnaast 
is er nog steeds discussie over de veiligheid van het kunstgras, die discussie loopt nog steeds. 
Gezondheid mag wat ons betreft niet in het geding zijn. Dus onze vraag aan de wethouder was over 
het vervangen van rubberkorrels door kurk nog steeds een optie is of dat dat alweer een gepasseerd 
station is. De Roosendaalse Lijst streeft ook naar verbinding tussen sport en het sociale domein. 
Uitbreiding van activiteiten van Stichting Paul naar volwassenen is een wens. Voor volwassenen 
onder de armoedegrens is sporten bij een vereniging van belang. Tevens is het goed om 
sportbeoefening bij ouderen en gehandicapten te promoten. Dit haalt deze groep uit een isolement. 
En hoe denkt de wethouder hierover? Wat betreft de combi sport-recreatie zien we een trend van 
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individueel sporten. Er is behoefte aan openbare trimbanen met hufterproof attributen. De 
Roosendaalse Lijst is hier een voorstander van, zowel in stad als in de dorpen. Is de wethouder bereid 
hier werk van te maken?  
 
Een aantrekkelijk Roosendaal: Roosendaal moet aantrekkelijk zijn om te wonen, werken, verblijven en 
recreëren. Woonruimte moet beschikbaar zijn. Stadsoevers biedt straks veel kansen, maar ook de 
dorpen moeten meegaan. In Wouw is jaren geen bouwgrond uitgegeven. Laten we zometeen de 
Bulkstraat voortvarend ter hand nemen. In de andere dorpen wordt al gebouwd en de 
grondprijsaanpassing was daar een goed instrument. Werk wordt gestimuleerd door investeringen in 
economie, de binnenstad en het vestigingsklimaat. Het Economisch Actieplan komt van de grond, 
maar heeft wel aandacht nodig. Wij zien groei van de logistieke sector. We moeten wel waken voor 
eenzijdigheid en kwetsbaarheid. Ook het aantal arbeidsmigranten vereist in dit kader aandacht. 
Wellicht kan een herijking van het Economisch Actieplan hierbij geen kwaad. Een aantrekkelijke 
gemeente betekent ook een hoge kwaliteit grijs en groen. Het huidige C-niveau vinden wij mager. We 
hebben kwaliteitsimpulsen  gegeven, maar willen structureel naar een hoger niveau, zoals we dat bij 
de onkruidbestrijding al via een motie hebben gedaan. Voor algehele kwaliteitsverbetering is recent 
een motie aangenomen. En wij zijn benieuwd hoe de wethouder hiermee omgaat. Tevens gaf de 
wethouder recent aan speciale aandacht te hebben voor de fietspaden en onze vraag is of daar al 
resultaten van te melden zijn. We vragen ook aandacht voor het buitengebied en haar veiligheid. Voor 
agrariërs zijn buitenwegen van belang. Tegelijkertijd moet de veiligheid, zoals voor schoolgaande 
jeugd, op niveau blijven. Dit kan door kruisingen, met tijdig maaien overzichtelijk te houden en met 
extra verlichting en belijning. Vindt de wethouder dat ook? Bij een aantrekkelijke gemeente hoort ook 
bereikbaarheid en ontsluiting. Hot item is de Tolberg. We zijn benieuwd hoe het staat met het 
onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid en dat horen wij graag van de wethouder. Wat betreft 
de bereikbaarheid is goed openbaar vervoer, met name richting de dorpen, belangrijk. Kan de 
wethouder een update geven hoe het hiermee staat. Tot slot, aantrekkelijk onderwijs. Wij zijn blij met 
de komst van hbo-onderwijs. Ook onderschrijven we de plannen voor Integrale Kindcentra waarbij 
kwaliteit van onderwijs leidend is. We zijn tevens benieuwd naar een update van de 
doordecentralisatie van onderwijshuisvesting en met name de financiële consequenties. Misschien 
kan de wethouder hier al iets van vertellen. Een menselijk Roosendaal. Er is gewerkt aan een 
menselijk Roosendaal. Ik noemde in het begin al een aantal voorzieningen waar ook de heer 
Schijvenaars naar verwees. Het is nu zaak te komen tot een nog meer integraal beleid. We vragen 
aandacht voor participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor deze 
groep moeilijk de weg omhoog te vinden. Extra inspanningen zijn nodig. Zet ze bijvoorbeeld in zonder 
allerlei procedures aan de voorkant zoals zaken over loonwaarde. Durf te experimenteren en te 
vernieuwen. Wij willen, naast inzet van financiële tegemoetkomingen om uit de armoedeval te komen, 
vooral dus inzetten op participatie. Samenwerking tussen gemeente, Werkplein en partners kan wat 
ons betreft ook nog beter, zodat jongeren tot 23 niet uit beeld geraken. Sorry… Veiligheid scoort goed. 
Het aantal inbraken daalt, te danken ook aan de buurtpreventieteams. Hierin moet blijvend 
geïnvesteerd worden. De discussie over de regulering van wietteelt staat los van ons beleid inzake het 
nul-coffeeshopbeleid, gericht op uitbannen van overlast. Dit beleid is succesvol en wij zien geen 
aanleiding hierin nu verandering in aan te brengen. We verwachten veel van de inzet van het 
drugssquad waarmee de resterende overlast aangepakt wordt.  
 
Een sterk en een duurzaam Roosendaal. Roosendaal moet aantrekkelijk zijn voor ondernemers. Zorg 
voor hoogwaardige bedrijventerreinen, revitalisering en bereikbaarheid. Om ondernemerschap te 
stimuleren moet de ingezette lastenvermindering voor onze inwoners in 2017, waarvoor we bij deze 
ook in 2018 aandacht vragen, zich uitbreiden naar onze ondernemers. Aantrekkingskracht kunnen we 
ook stimuleren door regelvrij ondernemen. Hiermee kunnen we een soort proeftuin van Nederland 
worden en wellicht is dit een idee om daar een pilot mee te starten. We bepleiten ook een duurzame 
samenleving. Tijdens de duurzaamheidsdag in Breda Airport zijn stevige ambities uitgesproken. 
Gisteren zagen we die terug bij de presentatie Roosendaal Future Proof, het actieplan voor een 
duurzame toekomst. En dat is erg belangrijk en daarom vond ik het jammer dat er gisteren geen enkel 
raadslid bij die presentatie aanwezig was. Ik zelf overigens ook niet, dus dat is geen excuus. Maar 
omdat GroenLinks hier nu vanavond niet aanwezig is, pleit ik toch extra voor die duurzaamheid. Het is 
tenslotte onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. In dit kader, wij zijn bezorgd over 
de veiligheid van kerncentrale Doel. Is het geen mooi signaal om als gemeente alternatieve 
energievormen te promoten en de komst van zonnepanelen en zonneweides te faciliteren? De meest 
eenvoudige wijze voor een gemeente om zonne-energie voor eigen beleid in te zetten is door op 
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eigen grond zonneweides te exploiteren. De baten kunnen ten goede komen aan doelstellingen, zoals 
ondersteuning van inwoners bij het overstappen op goedkope duurzame energie. Is het college bereid 
hierover na te denken? En het zou natuurlijk een prachtige combi zijn van veiligheid en duurzaamheid! 
Tot slot en ik heb nog 25 seconden dus dat is goed gepland. Nog aandacht voor communicatie in zijn 
algemeenheid. Ons bereiken berichten dat gemeentelijke mededelingen, aankondigingen of ander 
nieuws niet altijd juist, begrijpelijk of tijdig overkomt bij onze inwoners. En wellicht kan de afdeling 
communicatie hier eens kritisch naar kijken. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Een vraag aan u van mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. In het verleden heb ik meneer De Regt 
op diverse momenten ook horen pleiten voor lagere woonlasten. Ik heb daar ook iets over gelezen in 
een advertentie in De Bode van de Roosendaalse Lijst. Ik vraag me af ja hoe kijkt u daar nu tegenaan 
of laat u dat over aan het proces met het Burgerakkoord. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ik heb er zojuist ook iets van gezegd, tuurlijk kan het onderwerp ook terugkomen 
in het Burgerakkoord. Als het in het Burgerakkoord meegenomen wordt dan hoeft het wat ons betreft 
van ons uit niet meer in de Kadernota. Maar als er maar iets mee gebeurt want wij zijn nog steeds 
voor verdere lastenverlichting.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Toevallig zojuist nu ook maar eerder vanavond 
al bij andere vragen is een paar keer het woord Burgerakkoord gevallen. Het woord Burgerakkoord, 
begrip Burgerakkoord. Het gaat om ongeveer 4 miljoen en in feite spreken we vandaag over meer dan 
200 miljoen. En toch u heeft er niets over gezegd, uit uzelf maar bent u, ja voorzitter, er worden allerlei 
vragen door de Roosendaalse Lijst gesteld ook door onze fractie overigens die geld kosten. En ik 
vroeg me af meneer De Regt bent u nou 100% zeker van een goede afloop van het systeem 
Burgerakkoord. Want hoe verhoudt zich dat dan met de vragen die u nu indient.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, goede vraag. Ik heb wel alle vertrouwen in een goed verloop van het 
Burgerakkoord. Wij zijn actief aan de slag met een Werkgroep daartoe, daar zit veel deskundigheid in. 
Ook ambtelijke ondersteuning en een goede voorzitter, dus wat dat betreft heb ik daar alle vertrouwen 
in. Ik moet wel eerlijk bekennen dat we nog wat moeite hebben om de juiste vorm te pakken te krijgen 
van hoe gaan we nu de burger benaderen en in welke vorm gaan we dat doen en welke informatie 
willen de daarmee loskrijgen. Dus dat is nog wel een soort, ik zou het een soort knelpunt willen 
noemen waar we nog wel een beetje mee worstelen. En in dat kader ben ik ook een klein beetje 
bezorgd maar ik spreek nog geen, nog niet uit dat het niet gaat lukken. Maar een beetje bezorgd dat 
het tijdspad ook een klein beetje in de verdrukking zou kunnen komen.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, mevrouw Koenraad is er niet dat is jammer, want zij is ook 
voorzitter van het Burgerakkoord. Daarom vraag ik nu maar gewoon aan meneer De Regt die toevallig 
hier als eerste staat. Zou u het idee steunen als we het college zouden vragen om toch voor de 
zekerheid een wat-als-scenario in gedachten te houden stel dat het Burgerakkoord niet oplevert wat 
we met z’n allen hopen en waar we keihard aan werken met z’n allen overigens. Maar toch om een 
wat-als-scenario in gedachten te houden. Als we die vraag aan het college stellen, zou u die vraag 
steunen? 
 
De heer DE REGT: Laten we eerst uit gaan van onze eigen kracht en ervan uitgaan dat het gaat 
lukken met het Burgerakkoord. Maar mocht het onverhoopt niet lukken en dan denk ik toch even aan 
de heer Mol want hij zei bij de aftrap van  we mogen ons geen fouten permitteren en het moet gewoon 
goed gaan de eerste keer. Nou ja, goed dan denk ik dat het geen kwaad kan om een soort  
worstcasescenario achter de houden te houden. Als college zijnde dat kan denk ik nooit kwaad in de 
wetenschap dat we het wellicht niet nodig zouden hebben, maar je weet het nooit natuurlijk.  
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De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter ik heb de vraag nu al gesteld trouwens dus dat 
hoef ik straks niet meer te doen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Dank u wel, meneer De Regt. De heer Schijvenaars nog. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb er nog wel één, want aan het einde van de 
termijn van de Roosendaalse Lijst is de slotconclusie de Roosendaalse Lijst gaat voor lagere lasten. 
Dat is een interessante boodschap. Maar de hele termijn zegt de Roosendaalse Lijst meer voor 
armoede, meer voor onderhoud, meer voor economie, meer voor van alles. Kortom u heeft een 
sinterklaaslijstje wat enorm is. Kunt u mij eens uitleggen als Roosendaalse Lijst hoe u meer gaat 
uitgeven, dus meer kosten gaat maken. Maar toch de burgers blijft wijsmaken dat u voor lagere lasten 
gaat. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst heeft inderdaad een behoorlijk 
lijst met overigens relatief wat kleinere punten. Het is zo dat wij hopen natuurlijk dat  heel veel van 
deze punten straks terug gaan komen in het Burgerakkoord, dat weten we nog niet. En als dat zo is 
dan worden die uit die vier miljoen betaald en dat betekent dat we nog best veel ruimte over hebben 
voor wat andere dingen te doen. Dus wat dat betreft is het geen onhaalbaar wensenlijstje, helemaal 
niet want in dit Burgerakkoord zit ongeveer drie tot vier miljoen. Nu ik denk dat ons wensenlijstje dat 
bedrag niet gaat halen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar, voorzitter. Tot slot, die vier miljoen wat er dan in zit, dat is dan 
voor u echt wel het maximum. Want u zegt dus nu eigenlijk zoals u het mij vertelt, we houden vast aan 
lagere lasten dus ook al zijn er ambities die boven die vier miljoen uitgaan dan gaan we ze niet 
honoreren want de lage lasten dat staat bij de Roosendaalse Lijst op één. 
 
De heer DE REGT: De lage lasten is voor ons één van de speerpunten, dat klopt. En de tijd zal het 
leren of inderdaad de zaken komen die de vier miljoen gaan overschrijven. Ik durf daar nog niets over 
te zeggen.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, in het verlengde van de vragen van de Nieuwe Democraten de Roosendaalse Lijst 
lijkt wel een beetje een piep-systeem. Een Muziekvereniging Roosendaal mailt en we nemen het op 
op het boodschappenlijstje en het wensenlijstje van de Roosendaalse Lijst. Maar terecht dat de heer 
Schijvenaars al wat vragen heeft gesteld over uw wensenlijst. Maar waar ligt voor de Roosendaalse 
Lijst eigenlijk de prioriteit want ik geloof, collega Emmen heeft even een lijstje bijgehouden we 
kwamen tot bijna 20 wensen op allerlei terreinen. Heeft u al enig zicht op hoe u dat betaalbaar gaat 
maken, want we spreken vanavond over Burgerakkoord, we spreken over Kadernota richting de 
Begroting dat is het doel van vanavond om daar een beetje inzicht in te geven. En hoe ziet de 
Roosendaalse Lijst dat. Want volgens mij of het lijkt me sterk dat al uw wensen ook direct kunnen 
worden gehonoreerd.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Om op uw eerste opmerking ook te komen over die Muziekvereniging die 
opmerking stond al lang in mijn betoog voordat we de mail van de Muziekvereniging kregen, dus dat is 
een misvatting van u. Aan de andere kant nogmaals het zijn Politieke Beschouwingen, het is even 
afwachten wat het college daarvan meeneemt in de Kadernota. Dus ja je kunt denk ik beter je 
wensenlijst te groot maken dan te klein en dan hopen natuurlijk dat alles meegenomen wordt. En voor 
de rest verwijs ik hier naar het eerdere antwoord van mij richting de heer Schijvenaars. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Dat was uw termijn. ik wil nog even opmerken, kijk 
er liggen natuurlijk vanavond geen raadsstukken ten grondslag aan dit debat waar het college al over 
heeft gesproken. Ik vraag u echt om ons niet te veel vragen te stellen. Al was het maar omdat wij als 
college toch ook graag ons nog willen buigen over sommige onderwerpen die u aandraagt en u dan 
van de wethouders niet kunt verwachten dat zij daar nu een antwoord op geven, omdat wij simpelweg 
geen B en W hebben. Dus ik herhaal nogmaals het zijn de Politieke Beschouwingen het is van, voor 
en door en tussen u en wat minder met het college. Wij komen aanzet met de Kadernota en kijkt u dan 
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wat wij hebben genoteerd in dat stuk van wat vanavond door u wordt ingeleid door uw 
Beschouwingen. Dat is nog even nogmaals de status van deze avond, want anders dan hebben we 
verkeerde verwachtingspatronen en dan gaat u mogelijk teleurgesteld naar huis en dat zou ik 
buitengewoon vervelend vinden. Ik ga naar het CDA, mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn sober met vragen aan het 
college dat kan ik alvast aangeven. Roosendaal komt sterker uit deze bestuursperiode. Er is veel tot 
stand gebracht. Opvallend zijn de transformatie in de zorg, de ontwikkeling van het cultuurcluster, 
Tongerloplein, onze economische ambities, de aanpak van de Nieuwe Markt en uiteraard de 
financieel gezonde positie van onze gemeente. Met deze zaken realiseert het CDA samen met de 
anderen veel belangrijke punten uit zijn verkiezingsprogramma. En ook voor de toekomst willen wij 
werken aan de beste versie van Roosendaal. Een sterke samenleving waarin wij omzien naar elkaar, 
voor de inwoners en met de inwoners. We werken graag mee aan ons lokale experiment van het al 
eerder genoemde Burgerakkoord. Maar los daarvan schetsen wij in deze Beschouwingen onze visie 
en onze wensen. Dat gaat over investeringen in werken en economie, zorg, cultuur en lagere 
woonlasten onder andere.  
 
Economie en werkgelegenheid: Voor het CDA is werk de belangrijkste factor om mee te doen. We 
willen zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan helpen, jongeren, ouderen en mensen met een 
beperking. En ook de verborgen werkloosheid die we niet in de cijfers terugvinden zoals jongeren die 
niet meer studeren en nu nog geen baan hebben. De economie trekt aan, de vooruitzichten zijn 
positief ook voor Roosendaal. Maar feit is dat de arbeidsparticipatie in Roosendaal achterblijft bij de 
rest van ons land. Wij realiseren ons dat logistiek een belangrijk speerpunt is in Roosendaal en de 
regio, een hotspot daar wordt van gesproken. Het CDA is echter van mening dat we vanaf nu de focus 
op logistiek wat om moeten buigen naar het aantrekken van sectoren met een economisch hogere 
toegevoegde waarde met meer banen op minimaal mbo 4+ niveau. Voorbeelden vinden we in Oss en 
Helmond waar men kiest voor innovatieve bedrijven. De nadelen van de logistieke sector zijn immers 
bekend, het is conjunctuurgevoelig, het brengt inzet van migranten met zich mee en automatisering is 
de trend. Dus wat minder focus op logistiek dus en meer accent op kleinschalige, hoogwaardige en 
innovatieve industrie. Laten we voor deze sectoren voldoende bedrijventerreinen als een strategische 
voorraad aanhouden. In dat opzicht ziet het CDA ook kansen in het revitaliseren van Majoppeveld 
Noord en Zuid, in samenwerking met de ondernemersvereniging en Provincie. En tenslotte zijn wij van 
mening dat een substantieel deel van de  BUIG-gelden gereserveerd moeten blijven voor de  
arbeidsmarkt en participatie.  
 
Zorg voor elkaar: De vergrijzing neemt steeds verder toe in Roosendaal. Zorg voor elkaar wordt 
belangrijker. De meeste  mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun 
eigen woonomgeving organiseren. Goede zorg is zorg dicht bij mensen, dat is voor ons een belangrijk 
uitgangspunt. Het CDA ziet graag kleinschalige zorgprojecten in wijken en dorpen. 
Met de toenemende vergrijzing zal ook het aantal inwoners met dementie toenemen. Dementie wordt 
een onderdeel van de samenleving in de toekomst. Er zullen steeds meer kwetsbare ouderen in de 
wijken zijn. Hier zullen we over na moeten denken. Hoe includeren wij deze mensen in onze 
samenleving? En hebben verenigingen bijvoorbeeld daar ook een verantwoordelijkheid in?  
Dat zijn relevante vragen voor de nabije toekomst. Verder blijft preventie de beste investering om 
ervoor te zorgen dat mensen minder zorg nodig hebben, dit geldt voor jong tot oud. We benadrukken 
hierbij nog eens het belang van versterking en coördinatie in het voorliggende veld.  
In dit verband pleiten wij ook voor meer investeren in jongerenwerk. In vergelijking met de andere 
samenwerkende jeugdzorg-gemeentes, blijft Roosendaal achter in faciliteren van structureel 
jongerenwerk in de preventieve sfeer, dichtbij de leefomgeving van jongeren. Daar zijn de eenvoudige 
en goedkope oplossingen te vinden via de informele kanalen. Eenzaamheid in onze samenleving blijft 
een aandachtpunt voor ons. De CDA-fractie bereidt een thema-avond voor over dit onderwerp met 
partners in het veld om kennis te delen en krachten te bundelen.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: U begint over het jongerenwerk dat zou achterblijven in Roosendaal kunt u dat eens 
toelichten, want dat is bij onze fractie niet zozeer bekend. Maar daarom hoor ik graag uw toelichting.  
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Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, toelichting kan ik globaal geven uit onze bronnen uit het 
jongerenwerk zelf door bijvoorbeeld aan te geven dat wij hier in Roosendaal 4 fte hebben voor 
jongerenwerk dichtbij de omgeving op straat, de jongerenwerkers. En in Steenbergen een veel 
kleinere gemeente gaat het over 2 fte en plus een gebouw en zo ook in Etten-Leur is er ook meer en 
ook een gebouw. Het gaat ons trouwens niet om de stenen maar echt in de investeringen in de 
mensen op straat dichtbij de jongeren. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, begrijp ik het CDA goed dan dat ze meer ambtenaren willen die specifiek met de 
jeugd bezighoudt? 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, wij zien wel iets in, wij zien wel kansen in mensen dichtbij de 
jongeren op straat om daar de informatie op te halen en ook meteen te werken aan eenvoudige 
oplossingen die ook wel problemen en risicogedrag kunnen voorkomen. Wij zien het ook als onze 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen die in armoede leven. In  Roosendaal ligt het  
armoedepercentage boven het landelijk gemiddelde. Ook het regiogemiddelde ligt lager. Dat moet 
beter. Dat we nu met partners in het veld werken aan een integraal armoedebeleid is een stap in de 
goede richting.  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. Het CDA had maandagavond geloof ik een 
bijeenkomst over de problematiek van onder andere coffeeshops en daar sprak een 
vertegenwoordiger van de jongerenraad toch uit dat juist in het belang van de jongeren het wat hun 
betreft wel gewenst is dat er weer een coffeeshop gaat komen. Dan ben je dichtbij de jongeren. Hoe 
kijkt u nu als CDA aan met uw opvattingen over je moet jongeren serieus nemen, je moet er goed naar 
luisteren, je moet er lekker bovenop zitten, je moet zorgen dat je preventief werkt wat vind je dan 
eigenlijk van de jongerenraad. Neemt u die serieus? 
 
De VOORZITTER: Nou ja, dit is wel een zeer wijdlopige interruptie wat geen reactie is op hetgeen 
mevrouw Van den Nieuwenhof heeft gezegd. Dat weet u wel. Dus u hoeft daar wat mij betreft niet op 
te antwoorden, dan wachten wij de eerste termijn van de heer Schijvenaars af. Dat is de consequentie 
meneer Schijvenaars. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, ik wil toch graag antwoorden. 
 
De VOORZITTER: Ja, is dat zo. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Als het mag. 
 
De VOORZITTER: Ja, het mag wel. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik vind ook wel dat meneer Schijvenaars een beetje naar de 
bekende weg vraagt, want het CDA-standpunt over deze kwestie is heel bekend. Wij vinden niet dat 
drugs en drugsgebruik als normaal gezien moet worden dat we dat gaan faciliteren, legaliseren. Wij 
vinden dat zorgwekkend jongeren die aan de drugs zijn. Wij willen dat zeker blijven bestrijden. Wij 
staan ook achter het nulbeleid in deze gemeente. We zien er alleen maar voordelen in en nogmaals 
het legaliseren dat haalt ook de criminaliteit niet weg, dat is het CDA-standpunt landelijk en ook lokaal 
hier in Roosendaal.  
 
De VOORZITTER: Knap van de heer Schijvenaars, u heeft het geadresseerd. Het woord is verder aan 
mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel. Dan ga ik verder met cultuur. De CDA-fractie staat 
voor een prominente rol voor cultuur. Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt onze samenleving.  Een 
gemeente die rijk is aan cultuur is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Wij zien een mooie  
kans in de ontwikkeling van de leegstaande stationshal tot multifunctionele dans- en theaterruimte. 
Het cultureel erfgoed van Roosendaal Spoorstad krijgt zo een nieuwe dimensie en zet Roosendaal en 
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zijn station opnieuw op de kaart. En het is ook goed voor citymarketing. En zonder vooruit te lopen op 
de behandeling van het raadsvoorstel over de Cultuurnota willen wij dit hier benoemen want dit project 
komt in die Cultuurnota niet voor. Wij vinden dat dit gouden idee van het Dansplein steun verdient.  
We moeten dit oppakken en samen met de initiatiefnemer, Provincie en NS in durven te investeren. 
En op dit punt vragen wij toch graag een reactie van de wethouder van het college. En ook andere 
culturele partners zoals toneelgezelschappen kunnen hiervan profiteren. En terzijde we hebben het 
ook al eerder gezegd ook de directe omgeving van het station willen wij  aanpakken. Wij pleitten er 
eerder al voor om van het betaald fietsparkeren een gratis bewaakte fietsenstalling te maken. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel, fractie VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u haalt expliciet aan het voorbeeld dansplein. U 
haalt het niet aan als voorbeeld voor vele initiatieven die we zouden moeten ondersteunen. U zegt wij 
vinden dat het initiatief in dit geval door ons meer actiever ondersteund moet worden. Als u dat alleen 
zegt over dit initiatief is dat niet unfair ten opzichte van alle andere initiatieven of alle andere mensen 
die hetzelfde idee zouden kunnen hebben. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, unfair, kijk ik noem dit als voorbeeld omdat wij dit gewoon 
een heel mooi voorbeeld vinden en ook omdat ik dit niet terugzag in de Cultuurnota. En ja wij vinden 
gewoon dat dat misschien ook, wij hebben ook uit bronnen vernomen dat er ook gesprekken plaats 
gaan vinden met de NS met Provincie met de gemeente en ik wil gewoon een appel doen op het 
college om deze kans gewoon op te pakken en hier ook oor durven te gaan. En natuurlijk omarmen 
wij ook andere initiatieven en zullen wij ook actief ondersteunend zijn dit lichten we nu even uit 
vooruitlopend op die Cultuurnota omdat dit er niet in staat. Ik wil gewoon een reactie vragen van het 
college op dit punt. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja uw bronnen kunnen wellicht zijn vragen die 
zowel onze collega de heer Yap als ikzelf heb gesteld over dit onderwerp al maanden geleden waarin 
het college al aan heeft gegeven met een intentieverklaring het idee te ondersteunen en dat het 
verder aan de initiatiefnemer is om dat verder te ontwikkelen. Dus die ontwikkeling moeten wij gewoon 
afwachten. Dus ik snap niet waarom u niet ineens hiermee komt alsof het een noviteit is. Het is geen 
nieuws, eigenlijk is het oude koek. De wethouder kan niet anders zeggen van het loopt. Dus volgens 
mij heeft u hier iets moois proberen te vertalen vanuit uw visie als voorbeeld, maar het is een slecht 
voorbeeld.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ik heb het laatste deel van uw betoog niet, dus wat is de vraag 
precies? 
 
De heer VAN GESTEL: Dat het een slecht voorbeeld is, voorzitter. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dat zijn uw woorden. 
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde mevrouw Van den Nieuwenhof praten over 
een gratis fietsenstalling bij het station. Volgens mij hoort dat toch tot de NS, of zijn we daar eigenaar 
van. Volgens mij kan ik het mis hebben of?  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee, wij zijn daar inderdaad geen eigenaar van. Maar we kunnen 
het college wel oproepen om te gaan onderhandelen of om te kijken wat er mogelijk is. Dat hebben we 
ook al eerder bepleit op een ander moment en we vinden het aardig om dat nog een keer te herhalen, 
we blijven het gewoon op de agenda zetten. Lagere lasten: Vorig jaar hebben wij samen met andere 
facties gezorgd voor een lastenverlichting voor inwoners. De afvalstoffenheffing is verlaagd en de OZB 
en rioolrecht zijn minder sterk gestegen door het verlagen van de inflatiecorrectie. De hondenbelasting 
is afgeschaft. Voor de CDA-fractie zou daar nog een schep nu bovenop kunnen. Bij ons zijn immers 
de woonlasten hoger dan gemiddeld in het land. En ook in de regio steken wij ongunstig af.  
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Van lagere woonlasten profiteren alle inwoners. Bovendien maken lagere woonlasten Roosendaal 
aantrekkelijker om te gaan wonen. Vanwege de aanzuigende werking van de grotere steden om ons 
heen is het een verstandige keuze om Roosendaal niet te positioneren als een dure gemeente om in 
te wonen. Dan nog een paar andere onderwerpen. De binnenstad: De leegstand in centrum blijft een 
probleem. Wellicht moeten ondernemers nog meer verleid worden om zich in het centrum te vestigen. 
Wij vragen aan het college of aan de wethouder. Hoe kijkt de wethouder aan tegen een speciaal fonds 
voor dit doel. Dit is een concrete vraag aan het college. En dan willen wijk ook nog graag weten is er 
al nieuws  over de verkoop en ontwikkeling van Mariadal te melden? Ook dit is een concrete vraag 
aan het college.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ook een hele concrete vraag. CDA bepleit ook lagere lasten. Nu is er een 
nieuw plan gelanceerd voor een vergrote milieustraat elders en daarvan heeft de gemeente al laten 
weten dat dan de lasten voor onze inwoners omhoog gaan. Gaat u nu als CDA dan met voorstellen 
komen dat dat absoluut niet mag gebeuren, of gaat u dit dan toch maar ook accepteren omdat het 
vanuit het college komt. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, wij pleiten op dit moment voor een aantal zaken die wij 
belangrijk vinden met daarin wat wij het beste vinden voor Roosendaal en hoe wij dingen tegen elkaar 
gaan afwegen dat is gewoon nog op dit moment niet duidelijk voor ons, want er speelt een heleboel. 
Het Burgerakkoord komt er nog aan, dus op dat moment ja dan kunnen we er meer over zeggen. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als u mij toestaat, u moet als CDA wel een consequent verhaal 
vertellen. U zegt net hier aan de microfoon het CDA wil geen hogere lasten hebben. Ik vertel u dat het 
college met een voorstel komt voor een nieuwe milieustraat waarvan het college heeft gezegd de 
lasten gaan omhoog. Als u dan consequent bent in uw denken en in uw doen. Dan moet u nu toch als 
CDA gewoon opstaan en zeggen van ja maar dat gaan we niet accepteren. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, u legt ons nu woorden in de mond. Ja, ik pleit nu voor een 
totaalplaatje en een totaalpakket en wensen voor Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, uw voorganger had ook een aantal concrete vragen aan het college. U 
bent daar wat summierder in. Twee vragen maar wat wilt u dan vervolgens met het antwoord, want 
volgens bij is toch vanavond een Beschouwing. En het college antwoord wel in die Kadernota. Als 
daarin staat we gaan het Stadskantoor met Mariadal ontwikkelen en daar hangt dit prijskaartje aan om 
als voorbeeld te geven dan zien we dat daar toch wel. Het gaat toch vanavond om een beschouwing 
van dit zijn onze wensen of we zien graag in de Kadernota dit terug, college fijne avond en ga aan de 
slag. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, we geven onze beschouwingen. Zoals ik in het begin al zei 
we zijn heel summier met vragen, desondanks stellen we er toch twee. En ik hoop dat u daarmee kunt 
leven en ik ben gewoon benieuwd naar de reactie. Dan ga ik verder, het laatst stukje. Onderwijs: De 
CDA fractie vernam bij themabijeenkomst over onderhuisvesting dat met name onderwijspartner KPO  
inzet op meer Integrale Kindercentra. Dat is precies wat wij graag zien. Deze lijn willen wij graag 
bevestigd zien in de lopende onderhandelingen bij de doordecentralisatie onderwijshuisvesting van  
het primair onderwijs. En tenslotte de betere ontsluiting Tolberg. Vorig jaar hebben wij een betere 
ontsluiting voor Tolberg op de agenda gezet. We hebben uit het rekeningresultaat 2015  een eerste 
echte storting van 250.000 euro in een  speciale bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg gerealiseerd. 
En ook nu blijven wij nog pleiten voor deze zaak.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. Vervolgens ga ik naar de fractie van 
de SP, mevrouw Oudhof.  
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Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Deze Politieke Beschouwingen zijn de laatste in deze 
raadsperiode. Hoewel we in Roosendaal de afgelopen jaren goede stappen hebben gezet om een 
socialere leefomgeving te krijgen, zijn we er nog lang niet. De maatschappelijke, landelijke context 
helpt ons daarbij ook niet echt mee. Zoals ook de hoogleraar arbeidsrecht Grapperhaus afgelopen 
zaterdag in de Volkskrant stelde, dreigt onze samenleving ontwricht te raken en steeds ongelijker te 
worden. Hij stelde dat een rechtsstaat een samenleving is waarin de overheid zorgt dat iedereen er op 
een rechtvaardige manier aan kan deelnemen. Hij stelde in dat interview dat gelijkwaardigheid en 
toegang tot gelijke kansen in Nederland niet meer vanzelfsprekend zijn. Hij slaat daarbij naar de 
mening van de SP-fractie de spijker op de kop. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt in een 
rapport van twee jaar geleden dat Nederland een precariaat, een samentrekking van proletariaat en 
precair heeft van 15 procent van de bevolking. Voor deze mensen is het leven in alle opzichten 
precair. Op het gebied van wonen, werk, onderwijs. Net daarboven zit nog een groep van onzeker 
werkenden, mensen die nog wel een baantje hebben, maar slecht betaald, tijdelijk of via 
flexcontracten. De oorzaak daarvan, zoals ook Grapperhuis overigens een prominent CDA-lid, die ziet 
is dat we een land zijn dat vergaand geliberaliseerd is. Juist deze maatschappelijke ongelijkheid is een 
voedingsbodem voor populisme. Door prikkels in de zorg als de eigen bijdrage en het eigen risico 
sluiten we de onderste lagen van de bevolking steeds meer af van bepaalde voorzieningen. Denk ook 
aan het net ingevoerde leenstelstel voor studenten. Voor jongeren uit het armere deel van de 
bevolking wordt de stap om te studeren steeds groter. Bevolkingsgroepen zijn in Nederland steeds 
meer van elkaar losgeraakt. Ook in Roosendaal zien we grotere verschillen tussen buurten en wijken 
ontstaan. Binnen deze maatschappelijke context moeten wij, als SP in Roosendaal proberen hier nog 
enig sociaal tegengas aan te geven. Dat is lastig maar naar de mening van de SP-fractie noodzakelijk 
om te doen. Dat brengt mij bij de prioriteiten van de SP-fractie voor de nabije toekomst. Ik noem vier 
hoofdprioriteiten. Allereerst leefbare stad en wijken. Roosendaal moet een aantrekkelijke, leefbare 
stad zijn met leefbare wijken en dorpen en dat ook in de toekomst blijven, een plaats waar mensen 
graag willen wonen, werken, recreëren en goed onderwijs kunnen volgen. De SP-fractie heeft het dan 
over leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Het voltallige college heeft de 
verantwoordelijkheid leefbaarheid van een stad op een hoger niveau te tillen. Dan gaat het over 
gezondheid en milieu. Denk aan de discussie rond de biomineralenfabriek, over volwaardige zorg 
bijvoorbeeld het openhouden van de huisartsenpost in Roosendaal, over het voorkomen van 
segregatie en kansarme wijken, wijken die overlast, wijken die last hebben, wijken met weinig 
voorzieningen en veel overlast. Leefbaarheid houdt ook in leefbaar voor alle mensen, voor degenen 
die zelfredzaam zijn, maar ook voor de meer kwetsbare mensen, zoals ouderen, of mensen met een 
handicap die een steuntje in de rug nodig hebben. En ook jongeren die het niet alleen kunnen redden.    
 
Tweede prioriteit is voor ons de zorg. Het gaat hier met name over de zorg die wij op lokaal gebied 
kunnen regelen. Het proces dat in juli 2015 door dit college, met een SP-wethouder, is ingezet om 
samen met zorgpartners de zorg en ondersteuning dichter bij de leefwereld van inwoners te brengen 
leidt naar de opvatting van de SP tot belangrijke verbeteringen. Wij zien dat er goede stappen gezet 
zijn om lichte vormen van begeleiding en dagbesteding aan te bieden op plekken in de wijken en 
dorpen. Ik noem hier dagopvang in de Wieken, ouderenopvang Tweede Kamer aan de Gastelseweg, 
Stichting Elizabeth, Ontmoetingsplaatsen in de dorpshuizen en ga zo maar door. Ook is er meer 
aandacht gekomen voor preventie, mantelzorgondersteuning, de oprichting van Wegwijs om mensen 
te voorzien van hulp, informatie en advies. Niet alleen achter het loket, maar ook in buurten en wijken 
is een stap in de juiste richting  in gezet. De afschaffing van de eigen bijdrage voor dagbesteding en 
hulp bij het huishouden mag hier niet ongenoemd blijven. Zo wordt zorg en hulp voor iedereen zo 
toegankelijk mogelijk gemaakt en worden drempels weg genomen, zodat er zo min mogelijk 
zorgmijding kan optreden. Voor de SP-fractie zijn we op de goede weg naar laagdrempelig, 
kleinschalige zorg en hulp, dichtbij de mensen. De volgende stap die dit college nu gaat nemen in de 
versterking van het voorliggend veld, is die ten aanzien van de Wmo zorg. Het versterken van de 
eerste trede op de lokale zorgladder, namelijk de uitbreiding van de huishoudelijke hulp in combinatie 
met begeleiding. Het opzetten van een beter Wmo zorg-maatwerksysteem waarbij de vraag van de 
cliënt centraal komt te staan. De SP-fractie vindt het goed dat deze verandering ingezet wordt met de 
gedachte erachter om de zorg voor de cliënten te verbeteren, want uiteraard zijn wij als SP voor zo 
goed mogelijke zorg voor iedereen. De huishoudelijke hulp krijgt naast het schoonmaken van het huis 
ook de rol om te kijken waar de cliënt nog meer behoefte aan heeft. Zo kan directer ingespeeld 
worden op dagbesteding, eenzaamheids- en armoedebestrijding, schuldenproblematiek of andere 
problemen. Er wordt dus meer gekeken naar de individuele behoeften van de mensen. Ook veel 
zorgmedewerkers zullen met deze verandering erg blij zijn, want zij liepen juist aan tegen de vaak 
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absurde regels van een schoon huis en wat zij wel of niet mochten doen bij cliënten. En natuurlijk 
roept zo’n verandering, ook bij de SP-fractie, de nodige vragen op, en daar gaan we het de komende 
periode ook uitgebreid over hebben, want ook wij als SP-fractie vinden dat de cliënt zijn vertrouwde 
hulp moet houden. Cruciaal is voor ons is steeds de kwaliteit van de zorg. We zijn er echter nog lang 
niet. Actiepunten voor de SP op dit gebied zijn: Verdere ontwikkelen van ontmoetingsplaatsen voor 
ouderen in wijken. Uitbreiden van armoedebeleid en schuldhulpverlening. Aandacht voor de 
Voedselbank. Investeren en ondersteunen van projecten, bijvoorbeeld de Ruilwinkel. Dan ons derde 
punt is werk. Voor de SP een belangrijk punt. Het ontwikkelen en creëren van echte banen, zodat 
mensen bestaanszekerheid kunnen opbouwen. De laatste periode is er veel geïnvesteerd in het 
aantrekken van vestigingen van nieuwe bedrijven, ik noem maar Primark, Enexis, Lidl, etc. We zien 
dan ook de ene grote loods van distributiecentra na de andere verschijnen. Natuurlijk is het erg fijn dat 
bedrijven zich willen vestigen in Roosendaal. Maar de vraag voor de SP is ook lost dit dan ook 
daadwerkelijk het probleem van de werkloosheid van de Roosendaalse inwoners op en levert dit wel 
voldoende echte banen op… 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof? 
 
Mevrouw OUDHOF: En kunnen mensen uit de bijstand bij deze bedrijven terecht?  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag over de zorg 
een stukje zorg. Het duurde even voordat ik hier was en mevrouw Oudhof gaat verder over werk. 
Maar u mag ook uw bijdrage helemaal afmaken, dan doe ik het aan het einde wel, want het gaat over 
zorg. Nou, ik wil ook de vraag nu wel stellen dan. U zegt we willen uitbreiding van het armoedebeleid. 
We hebben het laatst gehad in de Commissie over het armoedebeleid. Ja, er wordt aan gewerkt. Is 
dat niet voldoende voor u. Vraagt u meer van het college dan wat het nu gepresenteerd, tot nu toe 
gepresenteerd wordt? 
 
Mevrouw OUDHOF: Wij ondersteunen de plannen die nu voorliggen, maar wij gaan zelf nog komen 
met kaders voor het kindpakket, dat heb ik ook aangekondigd in de Commissie. Dus dat is één van de 
eerste punten waarvan wij zeggen als SP nou daar willen wij graag kaders meegeven en dan kan het 
college ook kijken van nou wat vindt de raad, want natuurlijk wil ik dat in de raadsvergadering verder 
met de raad bespreken van wat is nou voor de raad ook belangrijk in dat kindpakket om zeker te 
regelen.  
 
De VOORZITTER: U kunt verder. Ja. 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, nog even over die bedrijven die hier komen. Tot nu toe zien wij nog 
niet terug in de cijfers dat het echt effect heeft. Voorzitter, als SP-fractie willen wij ook een beroep 
doen op dit college om de werkgelegenheid niet te eenzijdig, vooral gericht op de logistieke sector, te 
ontwikkelen. Mijn voorgangers hadden het daar net ook over. We zien nu al dat het een enorme 
stroom van arbeidsmigranten dat oplevert, maar ook andere nadelige bijkomende effecten ontstaan bij 
het aanbieden van eenzijdigheid van werk. In mijn inleiding had ik het er al over, had ik het al over de  
tweedeling in de maatschappij. Een stad is sterk door het aanbieden van werk op verschillend niveau 
en op verschillende gebieden. Laten we hier dan ook naar streven. Blij zijn wij met de start van de 
tweejarige hbo-opleiding van Avans. Bij werk hoort ook voor de SP hoe gaan wij om met de mensen in 
de bijstand. Steeds vragen wij aan de wethouder een socialer, menselijker, positiever beleid voor juist 
deze groep mensen. Pilots om te starten met meer vrijheden en minder regels in de bijstand voor juist 
deze groep en te onderzoeken wat dat zou betekenen voor het weer aan de slag krijgen van deze 
mensen. Dit wordt tot op heden niet door deze wethouder opgepakt. Dat betreuren wij ten zeerste.  
Gelukkig wordt er nu op zeer beperkt gebied een pilot gestart met Werk op Maat-banen. Het gaat dan 
slechts om 10 mensen die langdurig werkloos zijn en een afstand van de arbeidsmarkt hebben en nu 
extra begeleiding krijgen om in een echte baan aan de slag te gaan. Actiepunten voor dit onderwerp 
zijn meer maatbanen, uitbreiden van jobcoaches en begeleiding van kwetsbare jongeren on the job. 
Dan voorzitter, onze laatste prioriteit waar we ook aandacht aan willen besteden is het inzetten op 
jeugd. De jeugd heeft de toekomst en is zeker voor een overlevingsstrategie van een stad als 
Roosendaal één van de belangrijkste items om op in te zetten. Een positief gericht jongerenbeleid,  
betaalbare woningen, bewegen en sport, ontwikkeling scholen en bibliotheken, jeugdactiviteiten zoals 
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ook kindervakantiewerk, uitbreiden van uitgaansmogelijkheden, het opzetten van festivals en een 
Poppodium. Alles om de jeugd en de opgroeiende jongeren kansen te geven om zich in Roosendaal 
te vestigen. Ten slotte, voorzitter, de SP-fractie vraagt aan het college om de genoemde SP-
prioriteiten en aandachtspunten mee te nemen richting Kadernota en Begroting. Daarnaast loopt ook 
het proces van het Burgerakkoord. Inwoners van Roosendaal participeren mee in bestemmingsdoelen 
van de extra gelden. Dat is overigens voor ons als SP-fractie vanzelfsprekend. Zoals bekend proberen 
wij als SP voortdurend mensen in de stad een stem te geven. Dat hebben we via deze bijdrage bij 
deze Politieke Beschouwingen ook gedaan. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Oudhof een vraag aan u van de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. U begon uw betoog als SP dat er landelijk 15% van 
de mensen leven in precaire omstandigheden. Ik heb aangegeven in mijn betoog interruptie dat in 
Roosendaal 11% leeft in armoede. U bent nu vijf jaar medeverantwoordelijk voor dit beleid. U komt nu 
met vier prioriteiten. Wat is uw verwachting als deze worden overgenomen wat dat dan betekent voor 
de precaire 15% die dan ook in Roosendaal geraakt wordt? 
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, als de heer Schijvenaars mijn betoog goed had begrepen, dan heb ik 
het voorbeeld ook gegeven in de maatschappelijke context ook van het rijksbeleid en wij hebben 
natuurlijk met het rijksbeleid te maken en doordat we daar natuurlijk heel erg mee te maken hebben 
ook in het lokale beleid zien we natuurlijk dat, dat de kloof tussen arm en rijk eigenlijk alleen maar 
groter wordt. En wat wij als Roosendaal doen is toch nog invulling geven om daar enigszins tegemoet 
aan te komen en ik denk dat we daar op de goede weg mee bezig zijn, want er gebeurt best veel in 
Roosendaal op het armoedebeleid ,dus wat dat betreft denk ik van wij doen een klein beetje op de 
grote hoop. Maar in ieder geval gelukkig nog een goede stap in de richting. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter. Het is de bekende verdedigingslijn van de SP, het heeft 
altijd Den Haag gedaan, de Partij van de Arbeid heeft het gedaan, de VVD heeft het gedaan. Maar u 
als SP had bij de onderhandelingen geregeld dat u een reserve kreeg van 10 miljoen. Juist omdat u 
zoveel verwijt heeft naar dat rijk, juist met die 10 miljoen kon u dan echt van alles doen. Maar u laat de 
10 miljoen laat u gewoon liggen. Al drie jaar lang. Waarom doet u dat dan als u dan toch zo bezorgd 
bent over de armoede, zo bezorgd bent om precaire mensen. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter ik wil toch eens herhalen er gebeurt juist heel veel in Roosendaal, 
juist in dat voorliggend veld dichtbij de mensen en ik denk juist op dat gebied zo dicht mogelijk bij de 
mensen gaan staan en te kijken wat zo nodig hebben, dan help je daadwerkelijk de mensen. Dus wat 
dat betreft denk ik van is daar ook geld voor en dat gebeurt nu ook. En in het voorliggend veld wordt 
juist enorm geïnvesteerd, daar is juist heel veel geld naartoe, dus wat dat betreft denk ik het gebeurt 
meneer Schijvenaars.  
 
De heer SCHIJVENAARS:  Tot slot dan, dan heeft u als SP niet meer geld nodig. 
 
Mevrouw OUDHOF: Er is altijd geld nodig, dus wat dat betreft denk ik wij blijven plannen maken om 
het alleen nog maar beter te krijgen.  
 
De VOORZITTER: De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. De termijn van de SP richt zich met name op het sociale 
domein, zorg, werk, jeugd. Wat vindt u van de andere domeinen zoals het groen en grijs, sport, 
recreatie, cultuur en veiligheid. Ik heb daar helemaal niets van gehoord. Bent u tevreden met dit 
huidige beleid of wilt u daar ook nog iets in veranderen of teweegbrengen? 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, ik vind Politieke Beschouwingen geeft een prioriteit aan waar je 
naartoe wil. En voor ons als SP heb ik nu de vier hoofdprioriteiten aangegeven, daar heeft u gelijk in. 
Zo van er zijn natuurlijk ook andere prioriteiten maar wij willen in ieder geval inzetten op deze vier 
gebieden en daarnaast zijn er natuurlijk ook vele andere dingen die nog moeten gebeuren. Ja, ik ga 
niet met een waslijst van 20 komen, want ja dan blijf ik denk ik bezig.  
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De VOORZITTER: Ja, want ik zie de heer Emmen al opschrijven, noteren. Ja, doe die bevestigen, ja. 
Nee, leven bestaat uit keuzes. Goed, ik ga naar de fractie van de VVD, de heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Vanavond zijn we hier voor de Politieke 
Beschouwingen. Persoonlijk vond ik voorjaarsnota toch een gezelliger woord.  Dus ik hou het even op 
een voorjaarsnota, voorzitter, maar niets is perfect en ook dit soort woorden niet. Niets is perfect wij 
zijn als VVD van mening dat je altijd moet proberen om te zoeken naar verbetering. Als we om ons 
heen kijken dan kunnen we een aantal zaken benoemen waar we voorrang aan willen geven, waar we  
verbetering kan en mag. En natuurlijk zie je dat in de staat van de openbare ruimte, de wegen, het 
groen, alles waar we allemaal gebruik van maken. Er zijn al grote stappen gezet, denk dan natuurlijk 
aan de Nieuwe Markt, maar het mag van ons nog wel wat verder gaan. Niet alleen in de binnenstad, 
waar nu met de aantrekkende economie van ons ook meer verwacht gaat worden van de bezitters van 
het vastgoed overigens. Maar wij vragen vooral ook het college om in de Kadernota te laten zien op 
welke wijze er extra geïnvesteerd kan worden in onderhoud. Daar komt natuurlijk wel bij kijken dat wat 
schoon is, ook schoon moet blijven. Daarom vraagt de VVD opnieuw om meer en betere handhaving. 
Niet alleen om bijvoorbeeld de Westrand netjes, en het Vrouwenhof heel te houden, maar ook om 
hinderlijk gedrag tegen te gaan en natuurlijk voor de veiligheid. Een paar voorbeelden waarom wij 
extra handhaving willen dat zijn rotzooi en irritant parkeergedrag in de buurt van de Poolse 
supermarkten, scooters in de Raadhuisstraat en soms absurde snelheidsovertredingen die tot hele 
akelige situaties kunnen leiden. Als we hier, met de toestand in onze openbare ruimte, nou een paar 
flinke stappen vooruit zetten, dan hebben onze bewoners en onze ondernemers het beter. Maar dan 
worden we ook een gastvrijere gemeente voor bezoekers. En wat ons betreft mag daarbij ook de 
citymarketing beter, we hebben daar ook geld voor over. Maar dan moet de bereikbaarheid ook beter. 
En gelukkig is wat dat betreft het werk aan de cityring binnenkort dan ook echt te zien. Maar op meer 
plaatsen vragen we om bereikbaarheid. Daar waar veel mensen of producten heen gaan moeten de 
wegen op orde zijn. Maar ook omgekeerd, daar waar ongeschikte wegen zijn moeten we misschien 
geen grote aantallen mensen of producten langs willen sturen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, even terug in de tijd. Ik denk een half minuutje. U had het over 
handhaving. Nou dankzij de VLP hebben we voor dit jaar al extra middelen beschikbaar voor 
handhaving. Dus die pot is al iets geplust. Waar zit u zelf aan te denken. Hoeveel handhavers extra 
zou u graag willen zien op straat. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, de VLP weet hoop ik tenminste dat wij nog niet zo lang daar 
nog een keer vragen over gesteld hebben waarin we aan de ene kant zeggen het wordt ontzettend 
snel opgeruimd als er rotzooi is dat is echt knap. Bijvoorbeeld in de Westrand, echt iedere dag wordt 
er een teringzooi van gemaakt. Ik vind dat je dat gewoon zo moet kunnen zeggen over sommige 
plekken en er wordt heel snel gereageerd maar tegelijkertijd de volgende dag wordt er weer iets 
gedaan en weer iets. En net zoals met absurde snelheidsovertredingen vinden we dat op dit gebied 
het college nog eens heel goed moet gaan kijken naar waar zit er nou een oplossing. En we gaan niet 
voor makkelijk hier vanachter de microfoon alleen maar meer geld daarin of meer geld daarin. We 
willen dat het college hier de tijd voor neemt en met een goede reactie gaat komen. Niet een antwoord 
op ons maar een antwoord op de overlast.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja u weet ook dat overlast handhaven kan alleen 
als ook fysiek iemand handhaaft. Hoeveel zijn er nu beschikbaar in de gemeente Roosendaal? 
Hoeveel handhavers zijn er nu en naar hoeveel wilt u eigenlijk toegroeien dat u zegt dat vind ik een 
adequaat aantal om het in ieder geval aan te pakken zoals we dat voor ogen staan. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, als ik die vraag zo één op één zou beantwoorden dan zou 
ik direct mijn lidmaatschap van de VVD op moeten zeggen en bij een andere partij aan moeten 
sluiten, want wij werken zo niet. Wij werken niet het is nu zoveel en het moet zoveel. Nee, er is nu 
zoveel overlast en dat moet omlaag en wij vragen de mensen die daarover gaan om ons uit te leggen 
hoe ze dat gaan doen. En als dat meer geld kost dan lijkt het mij vrij duidelijk dat wij zeggen dan moet 
dat maar. Maar voor hetzelfde geld kost het minder geld, ik weet niet hoe maar daarom zit ik ook niet 
op die stoel.  
 



 
 

Verslag raadsvergadering 9 maart 2017     pagina 15 

De heer VAN GESTEL: Nou, voorzitter, wat is voor u dan een plafond om extra uit te geven. 
Misschien een andere vraag dan.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, eerder zei de heer Yap geloof ik in een interruptie dat we hier 
vandaag zijn om vragen bij het college weg te leggen en dan bij de Kadernota, in de Kadernota gaat 
het college dat aan ons teruggeven. Dit soort vragen zoals ik nu aan het stellen ben dat gaat het 
college mag ik hopen in de Kadernota aan ons aanbieden. En dan zeggen wij aha kijk daar staat onze 
oplossing. En daar kiezen wij voor en al kost het meer dan wat we in totaal in de gemeente 
binnenhalen als dat de enige oplossing is nou dan staat dat daar. Ik denk dat u het dan ook niet meer 
zult steunen. Maar waar het ons om gaat, we geven hier het college de opdracht om met de 
Kadernota een antwoord te geven op onze vragen. Een antwoord te geven op die overlast. En ik ga 
geen raar spelletje zitten spelen van 2 ton, 3 ton, 5 ton. Daar zijn we hier niet voor. Voorzitter, ik moet 
heel even terugkijken, want mijn ogen zijn eigenlijk bar slecht tegenwoordig. Dus ik moet nou op die 
iPad gaan zoeken waar ik in hemelsnaam gebleven was met mijn betoog vanavond. We hadden het 
gehad over die cityring. Dat is mooi, dan hebben we hem nu nog een keer genoemd. Voorzitter, een 
jaar of tien jaar geleden was de komst van Rosada echt een enorm onderwerp van discussie in deze 
gemeenteraad. Bijvoorbeeld de weerstand van het toenmalige GroenLinks was enorm. Het zou één 
grote flop worden, het mocht hier niet komen. En ook het toenmalige CDA probeerde vanuit de 
oppositiebanken toen luidruchtig en bloedfanatiek het winkelen op zondag te verbieden. Maar, 
voorzitter, ook toen kregen de optimisten gelijk. Ondanks de crisis is er veel werk gekomen dankzij 
Rosada. En natuurlijk, natuurlijk is in ons land en buiten ons land, overal het winkelgedrag sindsdien 
enorm veranderd. De werkgelegenheid zit nu niet meer in de winkel, maar in het logistiek centrum en 
de bezorging. Toch willen wij ons daar niet bij neerleggen. Wij willen dat er een goede, of een leuke 
verbinding komt van Rosada en de andere ondernemers bij De Stok met onze binnenstad. Er zijn nu 
mensen met plannen over een kabelbaan. Voorzitter, wij verwachten van het college een opvatting 
over de economische kansen die Rosada voor onze gemeente biedt. Niet alleen vanuit de binnenstad, 
maar ook vanuit recreatief oogpunt. En als dat op orde komt, dan moeten we ook echt gaan streven 
naar de titel meest gastvrije stad. Een gastvrije stad, voorzitter, met een prachtige openbare ruimte, 
een lekkere, maar wel eerlijke, economie, liefst steeds lagere lasten en een enorme diversiteit op het 
gebied van recreatie. Want recreatie dat betekent oog hebben voor ondernemers, oog hebben voor 
fietsers en wandelaars en oog hebben voor sport, natuur en cultuur. Cultuur, voorzitter, kan in onze 
gemeente nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van leges 
voor de cultuursector, zodat een harmonieorkest niet op kosten gejaagd wordt voor een 
openluchtuitvoering. Maar denk ook aan echt iets overhebben voor het bouwen van carnavalswagens 
hoort bij investeren in cultuur. Sport, breedtesport en topsport, dat is meedoen, participeren, 
integreren, gezondheid, citymarketing allemaal in één. Investeer als gemeente in de sport, steun 
zowel ondernemers die zich richten op topsport als kleine clubs die grootse dingen doen. Als we hier 
op inzetten de komende jaren, dan vergroot dat nog eens extra de aantrekkelijkheid van onze 
gemeente voor nieuwe bewoners en nieuwe ondernemers. 
 
En nieuwe ondernemers kunnen we goed gebruiken, want er staan nog veel te veel mensen aan de 
kant in Roosendaal. Er zitten teveel mensen thuis zonder werk. En dat betekent wel dat we bij 
werkgelegenheid ook bedoelen werkgelegenheid creëren voor Roosendalers en voor onze buren. Het 
lijkt erop dat nu nieuwe banen steeds ingevuld moeten worden door mensen van honderden of 
duizenden kilometer verderop. Voorzitter, hebben wij eigenlijk niet een visie nodig op onze 
economische ontwikkelingen die daar oog voor heeft? Hoe stabiel is overigens ook een economische 
groei die vooral binnen één sector lijkt te bestaan? De VVD is van mening dat de maakindustrie en de 
agrarische sector dreigen te worden vergeten, terwijl beide wel een enorme en stabiele betekenis 
kunnen hebben, voor heel veel mensen uit onze eigen stad, onze eigen dorpen, ons eigen 
buitengebied. En misschien is het dan ook niet nodig om steeds maar te hoeven spreken over de 
grootschalige opvang van arbeidsmigranten. Natuurlijk kan niet iedereen uit Roosendaal werk vinden 
in Roosendaal. Mensen blijven reizen met alle mogelijke middelen. Daarvoor is dan wel voldoende 
parkeergelegenheid nodig bij bijvoorbeeld het station. Kan er niet efficiëntere of meer 
parkeergelegenheid voor fietsers worden georganiseerd daar? En ja wat er nu staat is niet van de 
gemeente, maar er ligt een hele gemeente omheen. Er moet toch ergens iets mogelijk zijn. En zijn 
bijvoorbeeld de parkeerzones, parkeergebieden voor wat betreft de vergunningen, zijn die nog wel 
van deze tijd? Zien we niet dat er administratieve grenzen zijn opgeworpen tussen parkeerzones 
waardoor mensen die betalen voor een vergunning, toch hun auto niet kwijt kunnen als ze 's avonds 
thuiskomen? Tenslotte, voorzitter, vinden wij dat de woonplannen in de gemeente vorm beginnen te 
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krijgen, er wordt weer gekocht, verkocht, gebouwd. In de stad, maar ook in bijvoorbeeld Wouwse 
Plantage en Heerle. En daarbij mogen de lagere en flexibele grondprijzen, zeker worden gezien als 
succesfactor, wat goed dus dat die oude wens van de VVD deze periode eindelijk steun kreeg van 
een meerderheid van de raad. Waarvoor wij deze periode ook al steun kregen was de extra aandacht 
voor jongeren in de Woonagenda. Maar daar willen we nu toch nog iets bovenop stellen. Een jaar 
geleden nog was er hoon uit de hoek van enkele zwartkijkers hier in deze raad als de VVD pleitte voor 
hbo in Roosendaal. Maar nu weten we dat het gaat komen, zowel Avans als de Hogeschool Zeeland 
zijn ver met hun plannen. Moeten wij dan ook niet een plan hebben voor die jongeren die hier komen 
studeren? Zelfs als het maar om een enkeling zou gaan is het volgens de VVD toch de moeite waard 
om een plan te hebben voor, jawel, studentenhuisvesting. Sowieso hopen wij dat bijvoorbeeld onze 
sportverenigingen hun kans pakken straks, door studenten van buiten Roosendaal op de club te laten 
werk te laten maken, te laten werken aan de studie en een hapje te laten eten, zodat ze daarna hier 
bij ons kunnen meetrainen en meesporten. En persoonlijk, maar dat is persoonlijk, voorzitter, hoop ik 
ook dat er ook iets voor een studentenvereniging kan worden geregeld. Maar zeker op het vlak van 
huisvesting moeten we het nu hierover gaan hebben. Voorzitter, de VVD heeft geprobeerd om een 
optimistisch verhaal weg te zetten, met oog voor wat we goed doen, maar ook aandacht voor wat 
beter kan, met daarbij een focus op economie, bereikbaarheid en veiligheid. En bij de Kadernota 
komen we hierop terug en gaan we gewoon verstandig verder, met werken aan onze mooie 
gemeente. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik ga naar de fractie van de VLP, de heer 
Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, wat zou u ervan vinden als we Roosendaal weer teruggeven aan 
haar inwoners? En Wouw, Heerle, Nispen en Wouwse Plantage en Moerstraten? Dat zou toch 
geweldig zijn. De VLP stelt voor dat te doen, maar dan ook echt doen. Dus niet een burgerparticipatie 
met onze leefbare wijken en dorpen, wat dat is ingewikkeld en beperkt. Ook niet het Burgerakkoord, 
want inmiddels zijn daar grenzen opgetrokken en het budget is losgekoppeld. En van ons burgertop 
G1000 horen we niets, maar dan ook helemaal niets. En laat volgende keer ook het samen de kaders 
bepalen maar weg. Die bijeenkomst vorig jaar in De Kring met betrokken inwoners is een wassen 
neus, want de meerderheid van de raad heeft nog steeds niets gedaan met die concrete input van al 
die mensen uit onze stad. En al dit soort onzin bedacht door onszelf kost de burger alleen maar geld. 
Nee, echt de stad en dorpen teruggeven is luisteren naar onze inwoners. Weet wat er leeft en wat ze 
verlangen, wat ze drijft en waar we dus als gemeente op moeten inzetten. Neem nu het 
Openluchttheater Vrouwenhof. Ze krijgen dan via leefbare wijken en dorpen een bijdrage, maar 
geholpen zijn ze nog niet. De domste commissie die ooit bestaan heeft, die ligt dwars. En in plaats van 
dat het college direct achter de enorme groep vrijwilligers gaat staan, zwijgt ze liever. Het is de VLP 
die dus daadwerkelijk kiest en als enige direct de vrijwilligers wil steunen. En zo ook bij de 
biomineralenfabriek. Als u zo graag z’n fabriek wilt, dan voel je toch aan dat je moet draagvlak vinden 
in plaats van stiekem verwerken in de plannen. Vanaf de eerste informatieavond voor omwonenden 
was het gelijk raak, wij werden overspoeld met reactie en terecht! Hoe kun je dat nou toestaan. 
Waarom mag de inwoner wel meedoen als er geld uitgedeeld mag worden onder strenge 
voorwaarden, maar staat ze volledig buitenspel als het om onze buitenruimte gaat. Neem nu 
Waterland, of de nabij gelegen Bergrand waar volgens de gemeente ruim makkelijk 100 
arbeidsmigranten kunnen wonen. Waar de raad de ballen niet had om de plannen te dwarsbomen 
kiest deze overheid weer niet voor onze inwoners. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, spannend inleidend betoog. Ik vertaal het maar eventjes. De 
VLP geeft de stad terug aan haar inwoners dat betekent in de Westrand zeggen ze van geen 
mestfabriek dus de VLP zorgt dat er geen mestfabriek komt. In Nispen zeggen ze wellicht geen 
huisvesting arbeidsmigranten, dus dat gaat ook niet door. De Bergrand gaat ook op de barricade ook 
daar geen huisvesting. Hoe gaan we dan de stad verder inrichten, vraag ik aan de VLP voorzitter, 
want iedereen komt in opstand iedereen krijgt z’n zin van de VLP. Maar wat gaan we dan wel doen?  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, precies wat we moeten doen. Als we over onze buitenruimte 
plannen maken moeten we veel actiever die burger erbij betrekken. Uitleggen wat er mogelijk is, wat 
er kan, wat er moet gebeuren. Neem het voorbeeld van De Meeten. De inwoners zeggen hier terecht 
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en sinds vandaag is het college van mening dat het gelukkig uitgesteld kan worden, maar de 
bewoners hebben duidelijk aangegeven we hebben hier een bestemming er zijn afspraken gemaakt 
daar houden we u aan en die willen we niet veranderd zien. Waarom hebben we die burger daar niet 
eerder in betrokken. Waarom willen we überhaupt die afspraak die we met die burger hebben 
gemaakt om zeep helpen? En zo zijn er legio voorbeelden, want het is niet de eerste keer dat dat de 
inwoners overkomt. Ja, het is ook de hostel, het is de Domino, het is de SDW-locatie, het voormalig 
SDW-terrein op het station, de Poolse supermarkt Gastelseweg, de plannen voor Zonneland en zo 
kan ik wel doorgaan.  
 
De VOORZITTER: De heer Van… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan heb ik nog één slotvraag, voorzitter.  Dan zegt de VLP dus dat de 
gemeenteraad gewoon totaal niet functioneert inclusief uw eigen fractie.  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, dat zeg ik niet, want onze fractie mag u elke keer op al deze 
dossiers terugkijken en op al deze dossiers hebben wij hier in de gemeenteraad bezwaar 
aangetekend, hebben we voorstellen ingediend om te proberen de inwoners te dienen. En niet het 
belang van anderen, van bedrijven, van verenigingen of instellingen die iets willen zonder de burger 
daarbij te betrekken, zonder geïnteresseerd te zijn in de omwonenden en wat voor effect het op hun 
leven en leefomgeving heeft. En als mensen bij De Meeten terecht zeggen misschien komt er hier 
straks tegenover wel een hele grote kolos die auto’s gaat verwerken, dus een soort autosloop dan 
krijg ik daar de nadelen van en dan krijg ik daar dus de pijn van. Daar heb ik m’n huis niet voor 
gekocht, dat zijn niet de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. En ik vind dat heel erg 
belangrijk misschien zelfs belangrijker dan zomaar wat u daarnet anderen verweet Sinterklaas te gaan 
spelen, want geld uitdelen is makkelijk. Maar mensen echt betrekken bij wat er in die buitenruimte 
gebeurt is moeilijk maar echt noodzakelijk. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot dan voorzitter, dan zegt de VLP feitelijk in navolging van de 
Roosendaalse Lijst pas wanneer in de samenleving wordt gepiept maakt niet uit over wat, pas dan 
gaan wij in beweging, pas dan gaan wij hard roepen van we luisteren niet naar de bewoners we 
moeten meer geld voor subsidies. Dat is dus dan de nieuwe politiek van de VLP. Als je maar hard 
genoeg piept in Roosendaal heb je de VLP aan je zijde en dan gaan we er alles aan doen om dat 
tegen te houden. Maar gaat u ook als VLP dan zelf met een idee komen met een visie komen van dat 
willen we wel. Gaat u ook als VLP een poging doen om draagvlak te bouwen in de samenleving. Hoe 
gaat u dat dan doen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, degene die hier niet horen wil wat wij zeggen is de heer 
Schijvenaars zelf. Wij beginnen door te stellen dat er veel intensiever vooraf met omwonenden en 
inwoners gepraat moet worden over wat er in hun leefomgeving kan mogelijkerwijs kan veranderen en 
hun daarbij te betrekken en hun daarin mee te nemen. En dat ze er zichzelf van vergewissen voor wat 
ze mogelijk kunnen komen te staan. En daar kunnen ze dan ook beter bezwaar tegen maken zich 
tegen wapenen of kunnen we samen beter draagvlak zoeken om te zorgen dat onze ontwikkeling van 
de stad gewoon door kan gaan. Maar als u dat niet wilt horen, dat ik dat zeg dan is dat aan u, 
voorzitter. 
 
De VOORZITTER: U kunt uw betoog vervolgen. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel.  En neem voorzitter, nog een voorbeeld de Bredaseweg. 
Sinds de cicade aan de westkant zijn geplaatst is de bus omgeleid op de Kalsdonksestraat en 
bewoners aldaar klagen over de langsrazende bussen zonder dat ze hiervan op de hoogte zijn gesteld 
trillen ze ’s morgens al vroeg uit hun bed. Nog even en de scheuren zitten in de muren. Waar aan de 
Bredaseweg Oost de inwoners voorlopig de straat niet in of uit kunnen wegens 
opknapwerkzaamheden is het bewonerscomité al wel aan de slag gegaan met de gemeente. Ze zijn 
er fel op tegen dat de Gemeente het vrachtverkeer vanuit de Zwaanhoefstraat richting dit stukje 
woonwijk naar de afrit Oostpoort wil sturen. Ze zien de bui al hangen, heel de dag vrachtwagens voor 
de deur. Maar tot nu toe blijft de gemeente wel vasthouden aan die plannen en de bewoners hebben 
dus het nakijken. Voorzitter, kortweg van jeu de boules-bak op het Kadeplein tot niets doen aan de 
ontsluiting Tolberg. Het zijn missers op missers, op missers. Ze zijn kansloos. Onze inwoners willen 
toch weer meer baas worden in eigen stad en dorp. En nu de verkiezingen eraan komen en volgend 
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jaar zullen veel partijen weer de Tolberg ontsluiting opnemen in hun programma, of het doortrekken 
Dreesweg. Maar onderaan de streep is er maar één partij die dit al 7 jaar consequent oppakt en zorgt 
dat het op de agenda staat, samen met de PvdA en D66. En dat is de Vrije Liberale Partij. En wij 
stoppen daar ook niet mee. De Tolberg verdient een beter stadsbestuur dat inmiddels miljoenen in de 
Binnenstad heeft gekletst, waar nog geen klant voor terug is gekomen. Terwijl ruim 40.000 inwoners 
vastlopen op ons wegennet in Roosendaal Zuid. En zolang het stadsbestuur aan het parkeerregime 
hier niets doet, zal het ook niets gaan helpen. Domweg rondjes lopen in het centrum helpt geen moer. 
Onze prachtige gemeente verdient het om weer geleid te worden door onze inwoners. Zodat ze zelf 
kunnen kiezen hoe hun buitenruimte eruit gaat ziet. Zo ook schort het ook op alle fronten aan het 
onderhoud van grijs en groen. Achterstallig onderhoud op bruggen en fietspaden in de Tolberg en 
Dijken zijn schrikbarend. In het buitengebied is dat al niet veel beter, waar recreatief fietsen soms 
levensgevaarlijk is.  

De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 

Mevrouw OUDHOF: Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Van Gestel heeft een mooi betoog over de 
inwoners betrekken bij de plannen en dat is ook heel goed om dat te doen, denk ik. Maar ik heb ook 
nog in mijn herinnering de Biomoer in Moerstraten. Daar waren ook heel veel inwoners in Moerstraten 
die geen uitbreidingen van de Biomoer bij Bergen op Zoom en uiteindelijk was u wel een voorstander 
van die uitbreiding van die Biomoer die toch ook heel veel last veroorzaakte voor die mensen die daar 
in de buurt woonden. En hoor ik u nu net een heel ander verhaal steeds vertellen. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik wil u meenemen in dat dossier hoor dat is geen probleem 
maar ik denk niet dat we deze avond daarvoor moeten lenen om in elk detail te gaan. Maar ik zeg wel 
tegen… Ja. Maar ik zeg wel tegen u, voorzitter, als Biomoer waar het dorp geen problemen had, waar 
de initiatiefnemers er alles aan gedaan hebben om overlast te reduceren, straat op eigen kosten 
verbreden, natuurschoon terug te brengen, om te zorgen dat er een maximum aan zou zitten. Dan kan 
ik me niets anders voorstellen dan dat die mensen daarin goed geparticipeerd hebben. De gemeente 
Roosendaal heeft ze daarvoor gecomplimenteerd. De gemeente Roosendaal heeft met de inwoners 
aan de kant, aan de Roosendaalse zijde daar goed overleg over gemaakt, daar goed overleg over 
gehad. Waar het mis ging is aan de Bergse zijde, want daar zijn de protesten, daar zijn de bezwaren 
van de omwonenden op Halsters Laag en die mensen die hebben geklaagd bij de gemeente Bergen 
op Zoom die eerst medewerking heeft verleend en daarna tegenwerking. Als u vraagt moet ik die 
inwoners betrekken zeg ik het liefste wel. Hadden die mensen dat moeten doen het liefste wel. U wist 
het toen ook niet, ik ook niet. Toen die mensen achteraf zijn gekomen hebben we ook gekeken naar 
de situatie Bergen op Zoom, daar schort het dus ook. Daar loopt het dus ook niet goed. En denk en 
goed pretenderen moeten we voorzichtig mee zijn, voorzitter, maar ik denk wel zeker te weten. Dat als 
de mensen op Halsters Laag eerder en beter betrokken waren in het proces dat de weerstand of het 
protest veel minder was geweest of misschien zelfs helemaal niet. 

De VOORZITTER: Oké. 

De heer VAN GESTEL: En dat valt of staat, voorzitter… 
 
De VOORZITTER: U kunt uw.. 

De heer VAN GESTEL: Met aan de voorkant goed acteren. 

De VOORZITTER: U kunt uw betoog vervolgen. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Mensen maken zich terecht zorgen. Zo ook op de B-
bergen. Wist u dat al? Ik weet niet of de meesten onlangs zijn gaan kijken, maar wij wel wij komen er 
wekelijks. En bij die kracht die gebruikt is om vorige week de hazelaars te verwijderen heeft veel zeer 
gedaan bij inwoners. Alsof de hele buurt is ontsiert. De vriendelijke uitstraling weg, maar wel een half 
jaar wachten op nieuwe bomen. Nou ja, nieuwe bomen zeker, maar wel een stuk minder, want er 
verdwijnen 40 bomen. Een aderlating voor veel buurtbewoners die klagen dat tot aan het water de 
Bergrand de bomen en struiken zijn gemaaid. Ja, is dit nu onze nieuwe hoofdstructuur van bomen? 
Gaan we zo om met die inwoner? Die overigens al in het offensief komt om hun wijk te verbeteren. 
Aan die inwoner ligt het niet, maar aan de dovemans oren binnen de gemeente. Er bomen weghalen 
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gebeurt niet alleen daar. Ook de Spoorstraat, Parklaan, Wipwei, ’t Zand, Van Gilselaan er komen 
allemaal ook minder bomen weer terug dan er worden weggehaald. En in plaats van dat bewoners op 
de Laan van Europa die extra bomen willen die ook krijgen, krijgen ze een keihard nee. Onze eigen 
wethouder voor bomenkap en natuursloop. En waar de VLP wel klanken vond was bij de aanpak 
problematiek arbeidsmigranten en de extra investering handhaving en toezicht. Echter wel nog 
onvoldoende resultaat voor de Gastelseweg en Molenstraat waarneembaar. We naderen het einde 
van het eerste kwartaal  en inwoners voelen zich nog steeds in de kou staan, tegenover de ellende die 
deze supermarkten met zich meebrengen. In plaats van waar we de eigenaar dwingen de rotzooi op 
te ruimen op last van sluiting, wordt ze geen strobreedte in de weg gelegd. Dat geldt dus ook voor 
Zonneland. Als de eigenaren niet beperkt worden in die wilde plannen is het leed voor Nispen dus niet 
te overzien. En wie in Roosendaal had gehoopt op echte banen en werkgelegenheid komt ook 
bedrogen uit. Grif wordt er huisvesting voor arbeidsmigranten gebouwd. De huisvestingsproblematiek 
in de A-dijken, Wouwseweg, Philipslaan-Spectrum, Molenstraat Oost, Bloemenmarkt, Oude Markt, 
Bredaseweg, Brugstraat en mogelijk dus ook de Bergrand staan op ons netvlies. Precies de reden dat 
de VLP bij de vaststelling Woonagenda tegen de wilde plannen van het college heeft gestemd met 
betrekking tot huisvestingarbeidsmigranten die plannen waren niet goed ondoordacht. En nu 
wethouder Hans Verbraak zich op de borst wil kloppen met alle bedrijven die hij binnen heeft weten te 
hengelen, zijn de busjes met arbeidsmigranten elke dag driftig op en neer aan het rijden. Zeker met de 
komst met de Lidl weten we ons gegarandeerd dat er vele en vele arbeidsmigranten die kant 
opkomen. Terwijl we nog met overvolle kaartenbakken zitten en Roosendalers die graag aan de slag 
willen. Is ons college dan niet bezorgd? En voorzitter de stand van zaken 1929 mensen in de bijstand 
die aan de slag willen, 2313 mensen in de WW die aan de slag willen en 705 WVS’ers die ook 
gewoon aan de slag willen blijven en misschien ook wel in een reguliere baan willen. En wanneer 
komt nu de echte werkgelegenheid voor onze stad. Banen voor onze mbo- en hbo’ers. Mensen die 
staan te trappelen om aan de slag te gaan. En waar blijven de innovatieve bedrijven die nodig zijn om 
jongeren aan onze stad te binden?  

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer VAN GESTEL: Er gebeurt nog te weinig en het college probeert ons blij te maken… 

De VOORZITTER: De heer De Regt. Interruptie. 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor een hele lange klaagzang en die gaat nog even 
door volgens mij. Maar wat wilt u nu precies terugzien in de Kadernota vraag ik mij af. 

De heer VAN GESTEL: Als u luistert voorzitter, wil ik dus terugzien plannen om dit soort problematiek 
aan te pakken. Plannen om deze stad vooruit te helpen om onze inwoner weer centraal te stellen. Om 
te zorgen dat ze weer meedoen in de buitenruimte, dat ze weer meedoen en dat de gemeente zijn 
bijdrage levert in handhaving, in toezicht, in opknappen van wegen, van groen. Echte 
werkgelegenheid, voorzitter. Maar als u dat niet wilt horen dan is dat prima, wij horen het dag in dag 
uit en ik vertaal hier wat wij horen. Meer kan ik er niet aan doen, voorzitter. Kortweg over de 
werkgelegenheid nog steeds geen toekomstperspectieven voor onze gemeente. En zoals wij van 
Roosendaal ook veel kunnen leren van onze Bergse collega’s hoe ze daar de sport omarmen in het 
bijzonder is goed. En wij doen niets af aan de plannen van de Wieler Experience is geweldig mooi. 
Maar de VLP ziet ook hoe de sport in Roosendaal er maar magertjes bij zit. Wij pleiten voor het 
opwaarderen van onze sport. Want onze motie Behoud de Jeugd is dan wel aangenomen, zonder de 
steun van het CDA en de Roosendaalse Lijst maar de effecten zijn wel merkbaar. Zonder de subsidie 
zouden veel clubs allang zijn omgevallen en we moeten met elkaar meer en beter ons best doen om 
met extra investeringen de jeugd aan ons te binden. Zo kunnen sportclubs jongeren helpen op het 
rechte pad te blijven. Een coach is hierin superbelangrijke rol en daarop moeten wij actief beleid gaan 
inzetten. Trainen en opleiden van coaches, sportclubs beter faciliteren en meer promotie is nodig om 
onze sportclubs weer te laten floreren. Wat de VLP betreft mag het ze aan niets ontbreken en dat doet 
het nu wel. De problemen rondom bijvoorbeeld een aantal voetbalclubs zijn nog niet opgelost en daar 
moet iets aan gedaan worden. Beloftes moeten worden ingelost en clubs moeten worden geholpen. 
Als dat niet vanuit het college zelf geregeld kan worden, dan doen wij dat dus bij de Kadernota met 
een motie. Voorzitter, de VLP benadrukt de liefde die wij hebben en voelen voor onze stad en haar 
prachtige parels de vijf kerkdorpen. En het drijft ons om elke dag opnieuw om te werken aan onze 
gemeente. En we zijn altijd positief kritisch, we bekijken en bestuderen elk voorstel en vragen ons af: 
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Zijn de inwoners hiermee geholpen? Komt de stad zo weer vooruit. En daarom is onze identiteit van 
onze stad zo belangrijk en daarmee ook onze cultuur. Waar het college kiest voor de schouwburg als 
centrum van cultuur, kiezen wij voor alle inwoners als ambassadeurs van onze identiteit. Onze cultuur 
komt samen in buurten en huiskamers, bij toneelverenigingen, koren, muziekgezelschappen en 
evenementen. Zij dragen ons DNA met zich mee en werken elke dag aan ideeën om Roosendaal en 
de dorpen te laten leven. Inhoud te geven en haar geschiedenis te vertellen. Dat moet worden 
gestimuleerd, door de stichting behoud erfgoederen, zoals door de VLP voorgesteld. Door een 
verhoging van budgetten voor citymarketing, faciliteren van ons verenigingsleven, experimenteren met  
verenigingsgebouwen. Stimuleren van ons basisonderwijs en onze jeugd. Openstelling op zaterdag 
van ons Historisch Informatie Punt om maar een voorbeeld te noemen. Maar bovenal, door nu eens 
werk te maken van de roos op de televisietoren. Als symbool dat onze stad leeft. Wie dat niet inziet, is 
het niet waard onze stad en haar pareltjes te leiden.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de fractie van D66, de heer Raggers. 

De heer RAGGERS: Dank u wel, voorzitter. Wij raadsleden zijn ook inwoners van onze gemeente en 
wij raadsleden zijn er voor alle inwoners. De afgelopen jaren heeft D66 vaak opgeroepen tot meer 
samenwerking binnen de raad. Dat willen we nog steeds. Ondanks de al grote coalitie en de rit 
uitzitten met een coalitie van vier grote partijen met onder meer de SP en de VVD is en sich 
bewonderenswaardig. Maar van het regeerakkoord op hoofdlijnen hebben we te weinig gezien. Met 
Harm Emmen en sinds enkele maanden onze burgerraadsleden Wim Reijnders en Bejar Taher staat 
er een solide, enthousiast en positief constructief D66-team, dat dus wil blijven meedenken, nu en het 
hele komende jaar. Het gaat ons om een prettige, fijne leefbare gemeente. Daar zal D66 zich ook het 
komend jaar voor blijven inzetten. Vanavond richt ik mij hiervoor op vier punten. Allereerst richt ik mij 
op de combinatie van een leefbare gemeente en bedrijvigheid. En het proces rondom de mestfabriek 
is helaas een voorbeeld van hoe het niet zou moeten. Wij als raadsleden zijn ook maar 35 inwoners. 
Wie van ons kon destijds tijdens de bespreking van het bestemmingsplan de mogelijk rampzalige 
mestfabriek voorzien? Ik niet, wij niet. D66 accepteert de huidige feiten, maar houdt onverkort vast 
aan het niet door laten gaan van deze fabriek. Het tegengaan van stankoverlast en de 
gezondheid van onze burgers staat voorop. Wij accepteren de eventuele financiële consequenties en 
roepen op tot een beter en goed doordacht beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dat 
brengt mij meteen bij het bedrijventerrein De Meeten 2. Ondanks de raadsmededeling van vanmiddag 
is D66 net als veel inwoners bezorgd over het bedrijventerrein De Meeten 2. Eén gigantische Primark-
doos is wat ons betreft genoeg voor onze gemeente. Die moeten we niet te veel willen en zeker niet 
overal. Roosendaal moet geen Dozendaal  worden. Met de raadsmededeling stopzetten 
bestemmingsplanprocedure van vanmiddag verandert onze zorg niet. Sterker nog, het blijkt dat de 
bestemmingplanprocedure juist opgestart was ten behoeve van één groot bedrijf. En hij is nu alleen 
maar stopgezet omdat de eerdere kandidaat voor de vestiging van één groot logistiek bedrijf voorlopig 
even niet concreet genoeg is. Dus de zorg van onze inwoners was terecht. D66 wil komen tot een 
duurzame invulling van de ruimte in Roosendaal en onze dorpen. Met ondernemingen gericht op 
kwalitatief goede arbeidsplaatsen. D66 wil graag zien dat de verrommeling in de ruimtelijke inrichting 
ophoudt. Volgens ons moet er sprake zijn van grofweg drie soorten locaties. Allereerst heldere goede 
kwalitatieve woonlocaties houden waar geen ruimte is voor bedrijfsactiviteiten. Vervolgens goede 
kwalitatief hoogstaande kleinschalige bedrijfsterreintjes met woningen en hoge arbeidsintensiviteit, 
bijvoorbeeld kleine familiebedrijven. Wij kijken nog steeds terug naar onze unaniem gesteunde motie 
uit december 2015 waar we helaas nog te weinig over horen. En tenslotte bedrijventerreinen 
waar Roosendaal kan groeien maar dan wel het liefst met bij voorkeur werkgelegenheid voor mensen 
uit de streek en geen arbeidsmigranten. Wij hebben geen behoefte aan nog meer 
arbeidsmigrantenproblematiek zoals in de Bergrand en het buitengebied van Nispen. Maar als 
we dan toch die arbeidsmigranten aantrekken dan hebben we wel degelijk een zorgplicht richting hen. 
Het tweede punt van vanavond is cultuur. Wij hopen als D66 nog steeds op meer visie van het college 
op cultuur. Onze gemeente helder profileren en echte keuzes maken. Er ligt een Cultuurnota 
binnenkort voor in de raad. En in het nog in te stellen cultuurfonds komt de financiële ruimte van pilot 
projecten neer op ongeveer 1 euro per inwoner van onze gemeente een dergelijk cultuurfonds is 
volgens ons niet voldoende. D66 pleit voor meer geld naar cultuur, professionele cultuur in het 
bijzonder. Wij dagen het college uit een heldere keuze te maken en om Roosendaal te promoten. Wij 
kijken bijvoorbeeld naar Vlissingen met Film by the sea, dat is een evenement dat jaarlijks heel veel 
bezoekers trekt omdat er een helder thema is, daar is sprake volgens ons van goede citymarketing. 
In onze Cultuurnota wordt al gesproken over korte films. Waarom geen initiatief om Roosendaal als 
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short movie city te profileren en daar op te investeren? Dit is mogelijk een zinvolle besteding van 
citymarketing-geld. Ons derde punt gaat over de armoede van ouderen, dit is volgens D66 een zorg 
en dat onze gemeente uitgaat van de eigen kracht van de burgers is en sich een uitstekend standpunt 
dat ook D66 steunt. Maar voor sommige mensen is dit niet mogelijk. De realiteit is dat er risicogroepen 
zijn ook in Roosendaal, die absoluut niet de eigen kracht hebben om zelf uit de armoede te raken. 
20% van de 65-plussers leeft in armoede. Deze armoede is nog steeds onderbelicht. Integraal 
armoedebeleid is weliswaar in ontwikkeling, maar ouderen dreigen buiten de boot te vallen. D66 roept 
op tot een integrale visie op armoede onder deze ouderen.  En tenslotte, voorzitter, de wietwet is door 
de Tweede Kamer. Roosendaal en Bergen op Zoom staan nu nog verder af van de landelijke realiteit. 
En de wietwet biedt juist kansen in Nederland voor gereguleerde wietteelt, uiteraard onder scherp 
toezicht. Roosendaal kan hier proactief in meegaan zodra de wet ook door de Eerste Kamer is. En de 
voorbereidingen voor een pilot kunnen nu al getroffen worden. We zouden in Roosendaal voorop 
kunnen lopen. Er zijn genoeg leegstaande dozen, lege panden die hier ruimte toe bieden. En genoeg 
zolders die juist leeg zouden moeten staan. En laat mij één ding duidelijk stellen als D66. Wij vinden 
ook dat we alles op alles moeten zetten om de illegale wietteelt te bestrijden. Onze inwoners 
ondervinden te veel overlast van de straatdealers. Maar juist daarbij is een legaal alternatief een 
kritieke succesfactor. Tot zover, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. U heeft een vraag van mevrouw Van den Nieuwenhof. 

Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even het hele betoog 
afgewacht. In het begin hoorde ik u zeggen van het regeerakkoord u had het over de coalitie en hoe  
het bij ons gegaan is met die vier partijen en u zei er ook bij van het regeerakkoord, ik zou het zelf 
bestuursovereenkomst noemen, is nog niet zoveel terecht gekomen op hoofdlijnen. En dan wil ik u 
vragen wat mist u dan. Ik bedoel één van de hoofdlijnen was bijvoorbeeld economie en binnenstad. 
Binnenstad, Nieuwe Markt is aangepakt. We gaan de centrumring aanleggen, daar was u overigens 
tegen. Maar wat mist u dan nu in dat bestuur… in de uitvoering van die bestuursovereenkomst op 
hoofdlijnen.  

De heer RAGGERS: Wat, dank u wel voorzitter, wat wij missen is dat er volgens ons meer kan worden 
gekeken naar de kracht van de hele gemeenteraad. En dat die 35 raadsleden zitten en niet alleen de 
coalitie van vier partijen. Het was juist een mooi uitdagend standpunt van de vier partijen waar u ook 
bijhoort om te regeren op hoofdlijnen en daar had ik iets meer medewerking of iets meer 
samenwerking verwacht met de andere partijen om verder te komen.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Ja. Dan kijk ik naar de Partij van de Arbeid. Ja, toch maar een eerste 
termijn? De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, we koesteren een Roosendaalse samenleving waarin iedereen ongeacht 
afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt. Een 
Roosendaalse samenleving waarin we met elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan, 
kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien en mensen vooruit kunnen komen. Meer dan ooit ook een 
samenleving die sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan mensen en overtuigingen aan te 
kunnen en tegelijkertijd soepel genoeg om zich te blijven ontwikkelen en vooruitgang te bieden. Dit 
verdient continu onderhoud, om achterstand en ongelijkheid te bestrijden en gelijke kansen voor 
mensen te scheppen. Dit vraagt wat de PvdA betreft om een actieve overheid, hand in hand met onze 
inwoners, ondernemers, werknemers, werkgevers en maatschappelijke organisaties in Roosendaal. 
Het lijstje van de gemeenteraad van vorig jaar bestaande uit lastenverlichting, sport en cultuur, 
economie en werk, armoede, veiligheid, wonen, parkeren, binnenstad, zorg en voorliggend veld, 
groen en grijs en een onderscheidend Roosendaal is zeker nog steeds relevant. De PvdA vraagt 
echter wel aandacht voor de nieuwe uitdagingen waar Roosendaal een antwoord op zal moeten 
geven. Waar het huidig college van B en W werkt aan een evenwichtig Roosendaal in een 
economisch gezien gunstige periode, geven we nu vooral de opdracht mee aan dit college, maar 
bovenal ook aan het nieuwe college in 2018 om koers te zetten naar een toekomstbestendige 
Roosendaalse samenleving. Een toekomstbestendig Roosendaal dat bijvoorbeeld minder afhankelijk 
hoeft te zijn van de grillen uit Den Haag. Make Roosendaal Great again zou Arwen Van Gestel 
vanavond denk ik uitspreken.  Een toekomstbestendig Roosendaal dat nu eens wel de juiste keuzes 
zal maken als het gaat om werk, de bestrijding van armoede, de samenwerking in het sociaal domein 
en de dienstverlening van de overheid. Maar bovenal een toekomstbestendig Roosendaal dat 
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antwoord geeft op het feit dat een middelgrote gemeente, een middelgrote stad als Roosendaal 
achterblijft in sociaal-economische ontwikkeling, in dynamiek ten opzichte van de grote stad, de 
Randstad, maar ook ten opzichte van Oost-Brabant. Voor een toekomstbestendig Roosendaal zijn er 
volop kansen. Denk regionaal. Kiezen we voor een West-Brabant van Moerdijk tot Roosendaal als één 
groot logistiek park? Of kiezen we juist voor een nieuw perspectief waarbij we onze Roosendaalse 
zorgeconomie innovatief verbinden met digitalisering, robotisering en logistiek met een toegevoegde 
waarde in de stedelijke regio, arbeidsintensief en gedragen door onze eigen ondernemers, bewoners 
en instellingen? Een toekomstbestendig Roosendaal krijgt op initiatief van GroenLinks, D66, de 
Nieuwe Democraten, de Roosendaalse Lijst en onze partij, de PvdA, middels de in 2014 aangenomen 
motie Lokale Duurzaamheidsagenda ook nu concreet vorm in het gisteren gepresenteerde Actieplan 
Roosendaal Future Proof. Meneer De Regt de PvdA was daar in ieder geval bij. Dit actieplan, waar we 
zeker nog over zullen spreken in deze gemeenteraad, zal zeker perspectief bieden voor een 
duurzame toekomst van Roosendaal. Voorzitter, vanuit deze inleidende beschouwing ziet onze fractie 
ook graag dat in deze bestuursperiode en dus middels een vertaling in de Kadernota 2018 en de 
daaropvolgende gemeentebegroting de doordecentralisatie onderwijshuisvesting wordt geregeld. 
De PvdA ziet eveneens graag dat er nog dit jaar een maatschappelijke alliantie wordt gevormd 
middels een Lokaal Sociaal Akkoord. We zien immers dat het Economisch Actieplan nog veel te 
vrijblijvend is. Wij pleiten voor een alliantie waarin onze maatschappelijke partners zich verbinden aan 
onze gemeente om mensen een kans in de maatschappij te geven. Door ze een werkplek in een 
bedrijf te geven, door mensen te ondersteunen bij problemen die ze ondervinden, door ze 
vaardigheden en competenties aan te leren, door mensen in staat te stellen zelf in het 
levensonderhoud te voorzien en van daaruit te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Dit Lokaal 
Sociaal Akkoord moet het programma voor de toekomst zijn en het begin van een maatschappelijke 
alliantie tussen partijen die een gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid voelen voor de 
oplossing van het probleem van werkloosheid en het ontbreken van maatschappelijke participatie. Het 
Lokaal Sociaal Akkoord moet blijk geven van de ambitie die de partners in dit akkoord zien voor de 
inclusieve arbeidsmarkt: Het creëren van ruimte op de arbeidsmarkt voor mensen met een 
arbeidsbeperking en voor jongeren die de arbeidsmarkt willen betreden. 
 
Voorzitter, in 2018 bestaat de stad Roosendaal 750 jaar. Een feestelijk jaar en de voorbereidingen 
hiervoor zijn in volle gang. De roos gaat bloeien. Ook voor de lokale democratie zal dat een feestelijk 
jaar worden nu in maart 2018 Roosendaal naar de stembus zal gaan voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Laten we daarom, in een tijd van groeiende verharding, meer naar 
elkaar luisteren. We zien in onze Roosendaalse samenleving immers het soms knellen tussen het 
uitvoeren van een agenda, het draagvlak hiervan onder de bevolking, de zorgen in de samenleving en 
de uitvoerbaarheid van onze plannen. Recente voorbeelden kunt u met ons wel bedenken. 
Met het Burgerakkoord, met stadsgesprekken, bieden we Roosendaal volop gelegenheid om mee te 
doen en bovenal mee te beslissen. Hiervoor is gelukkig al een eerste aanzet toe gegeven. 
Laten we dus samen, met elkaar, voor elkaar, de juiste keuzes maken voor onze gemeente, zodat 
iedereen zich in Roosendaal welkom en thuis blijft voelen. Laten we een gemeente voor iedereen 
blijven. Kortom, samen vooruit! Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Vervolgens geef ik het woord aan de fractie van de 
Nieuwe Democraten, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, deze coalitie zit er inmiddels 1000 dagen en hebben op de 
winkel gepast zonder enige visie en zonder enige ambities. En laten wij als Nieuwe Democraten maar 
gelijk onze 1000 ambities voor de komende 1000 dagen uitspreken: 
- 1000 mensen extra uit de bijstand. 
- 1000 extra nieuwe banen. 
- 1000 extra betaalbare kleine huurwoningen. 
- 1000 actieve leden politieke partijen. 
- 1000 minder regels en procedures. 
- 1000 terajoule duurzame energie. 
- 1000 extra volledig geïntegreerde nieuwe Roosendalers. 
- 1000 meer kinderen uit de armoede. 
- 1000 meer volwassenen uit de armoede. 
- 1000 nieuwe bomen. 
- 1000 minder criminelen. 
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- 1000 nieuwe donoren. 
- 1000 extra veilige routes. 
- 1000 meer kinderen op gezond gewicht. 
- 1000 meer ouderen uit de eenzaamheid. 
- 1000 nieuwe relaties. 
- 1000 ton minder afval. 
- 1000 ton meer hergebruik. 
- 1000 complimenten voor elkaar… 
 
De VOORZITTER: u krijgt vrees ik 1000 interrupties van de heer Van den Beemt, maar maak het toch 
maar even af. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter.  Ja, ik vroeg me af komen er opnieuw weer 
1000 moties van u die u allemaal weer 1000 keer gaat intrekken.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Ik eindigde met 1000 meer complimenten. U heeft die kans laten lopen.  
- 1000 minder files. 
- Ook 1000 ton minder fijnstof. 
- En ook 1000 meer bezoekers voor de musea. 
- 1000 meer sporters. 
- 1000 meer winnaars. 
- En 1000 meer kinderen actief door extra subsidie. 
- En 1000 kwetsbare mensen sterker maken. 
- 1000 nieuwe initiatieven Voor Roosendaal. 
Er is Voor Roosendaal zoveel meer mogelijk dan we doen. Echt! Een week voor de landelijke 
verkiezingen gaan en de kiezers zweven. Op zoek naar een veilige landingsbaan met echt werk, 
echte banen, echt inkomen om fijn te kunnen wonen en leven. Het land lijkt verdeeld en politiek en 
media vergroten dat uit, helaas. Langzamerhand verdwijnen gewortelde politieke partijen. 
Iedereen voelt zich wel ergens of ooit tekort gedaan. Volgende week kiezen we 150 Kamerleden uit 
24 partijen en zullen 24 partijen zetels halen. En een dag na de verkiezingen heeft minimaal 1 op de 5 
kiezers spijt van zijn stem. Wanneer is het goed? Wanneer zijn we tevreden? Wanneer zijn feiten 
feiten? Wanneer vertrouwen we elkaar? En wanneer bieden we elkaar hoop en houden we elkaar 
vast? Iedereen analyseert er op los. Er is een kloof: Waar? Het volk moppert: Wie? De elite kijkt weg: 
Waarheen? En de democratie is vastgelopen: Wanneer? Er is een oplossing! En die oplossing is dat 
ik en ik alleen gelijk heb en gelijk moet krijgen. Vooruit, mijn vrouw heeft ook een beetje gelijk. En oké, 
mijn kinderen en hun vriendjes ook wel een beetje en trouwens die trainer van die voetbalclub 
en Prins Rikus zijn ook aardig en ja, nu we het er toch over hebben die Prins 
Ruben en Nar Malou zijn wel heel lief…. Goh, eigenlijk zijn we allemaal sociale dieren die samen met 
andere mensen proberen er het beste van te maken. En niemand van die mensen is eigenlijk 
boos. Ja, ze hebben zoals u en ik wel eens een tegenvaller maar uiteindelijk zeggen we toch allemaal 
tegen elkaar da’s mijn stadje. Voorzitter, collega’s en vooral lieve mensen in Roosendaal laten we 
eens proberen het wat meer samen te doen. En laten we vooral eens echt met elkaar in gesprek gaan 
met vooral veel LSD: Luisteren, samenvatten, doorvragen. En aan de buitenkant en van bovenaf ziet 
Roosendaal er absoluut heel aardig uit. En als je leuk werk hebt, een goed netwerk, mooi woont met 
een goed gevulde portemonnee is er geen reden tot klagen. Maar aan de binnenkant en van onderop 
is het beeld zorgelijker. Roosendaal kent een serieus en hardnekkig armoedeprobleem. Eén op de 
tien mensen leeft in armoede. En armoede uit zich behalve in tekort aan geld, ook in 
eenzaamheid, in onvoldoende zorg en gezondheid. En de grootste risicogroepen voor langdurige 
armoede zonder zicht op een betere toekomst zijn jongeren zonder startkwalificaties, alleenstaanden 
en niet-westerse allochtonen met kinderen. Armoede is een hardnekkig virus dat steeds meer mensen 
langdurig raakt. Hoeveel mensen hebben nog een vaste baan, vast inkomen, vaste relaties, een 
betaalbaar huis? Hoeveel mensen werken van kruimelbaan naar kruimelbaan of zwichten voor de 
verleiding van het gemakkelijke geld? En steeds meer mensen maken gebruik van voedselbanken, 
ruilbanken, speelgoedbanken of komen terecht bij woekerbanken. En diezelfde mensen moeten op 
afroep klaar staan voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en worden door uitkeringsbanken en werkbanken 
van het kastje naar de muur gestuurd. Deze mensen worden knettergek. Er is inderdaad een kloof. 
En die kloof ligt tussen de werkelijkheid van politiek en bestuur die met prachtige vergezichten en 
wetenschappelijke modellen in theorie een geweldige werkelijkheid vormen. Aan de andere kant ligt 
die harde werkelijkheid van steeds meer mensen in langdurige armoede. Voor het overbruggen van 
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deze kloof is geloofwaardigheid nodig. Geloofwaardigheid van ons als politici, geloofwaardigheid van 
onze bestuurders en hun beleidsmakers. En vooropgesteld we zijn overtuigd dat iedereen oprecht zijn 
best doet. De vraag is werkt het? De Nieuwe Democraten vinden dat het 100.000 keer beter moet. 
Wij zijn er voor het algemeen belang van nu en van straks, van u en uw kinderen. En daarom moeten 
wij afwegingen maken en hierover eerlijk zijn. Eigenlijk is het heel simpel. Iedereen wil mee doen en 
serieus worden genomen. Zelfs met carnaval. En voor de gewone mensen is politiek en bestuur een 
pot nat. En dat geldt eveneens voor al die organisaties die vooral met publiek geld worden 
betaald. En nu we elkaar steeds meer wantrouwen moet alles dubbel worden verantwoord en wordt 
iedereen gek van de papierwinkel. U kent de voorbeelden uit de zorg. Of ga in dit mooie land eens 
een bedrijf beginnen, subsidie aanvragen of een project starten of neem iemand in dienst. Wat doen 
we elkaar toch aan. Kunnen we ons weer gaan richten op de essentie? Op de menselijke maat? 
Terug naar kleinschaligheid? Echt werk? Echte banen? Fijn wonen en leven! Het is tijd voor 
herbezinning. De grote logistieke polderkrabbers van onder andere Primark en Lidl vullen de 
bedrijventerreinen met geautomatiseerde systemen waar goedkope arbeidsmigranten het werk doen 
die vervolgens huisvesting nodig hebben in grote lege kantoren, boerderijen of campings waar 
eigenlijk niemand ze wil. Maar wat willen we dan? Alleen maar lusten en geen lasten? We willen wel 
een lekker goedkoop stukje vlees maar geen fokkerijen en al helemaal geen mest. En zo lopen we 
dus aan tegen de grenzen van de groei waar de Club van Rome uit 1972 al over publiceerde. 
Natuurlijk wordt er gezegd dat je maar beter een bedrijf binnen kunt halen dan aan je voorbij laten 
gaan. Elke baan is er één en dat is waar. En toch wringt het. De toenemende schaalvergroting, 
mechanisering, automatisering, robotisering, digitalisering, formalisering en internationalisering 
betekent dat er volop kansen en uitdagingen zijn voor steeds hoger opgeleide en gezonde 
mensen. Maar wat is de toekomst voor die mensen met minder opleiding of minder gezondheid? 
Welke plek heeft Roosendaal voor deze mensen? Zij willen meedoen en verdienen meer dan een 
goedkope zichzelf herhalende carrousel van uitkering naar kruimelbaan naar uitkering. 
Natuurlijk wordt gezegd wat kunnen wij hier vandaag in Roosendaal aan veranderen? Zeker 1000 
dingen. Te beginnen met te beseffen dat de race naar grootschaligheid en de race naar goedkoop een 
keuze is. We kunnen 1000 keer anders kiezen. En als Roosendaal inderdaad de stad is van de 
menselijke maat dan betekent dat een stad met kleinschaligheid. Een stad waar er echt werk is met 
echte banen voor iedereen. Een stad waar de voorzieningen dichtbij zijn in elke buurt en dorp. Een 
stad waar iedereen zich aan de regels houdt en elkaar aanspreekt. Een stad waar we betaalbare 
woningen hebben met duurzame energie. Een stad waar het geld wordt besteed aan de kerntaken 
van schoon, heel en veilig. Tot slot, een stad waar bloei belangrijker is dan groei. Een stad waar de 
gemeentelijke ambtenaren behalve werken ook wonen. Een stad van gelukdelers in plaats van 
gelukzoekers. Een stad waar politici trots zijn op de inwoners en de inwoners trots op hun politici. Een 
stad waar we plannen maken die er toe doen en die plannen uitvoeren. Een stad die haar verleden 
kent en haar toekomst vormt. Een stad die doet wat ze belooft. En voor dat alles is geloofwaardigheid 
vereist. Politieke en bestuurlijke geloofwaardigheid. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. 
Mijn laatste alinea. Over een week heeft Nederland gestemd voor de nieuwe Tweede Kamer. 
Nog een week horen we van alle partijen hun dromen en beloftes. En geen enkele droom komt uit en 
geen enkele belofte wordt waargemaakt. Een beetje van dit en een beetje van dat. Niemand echt blij 
maar wel iedereen weer een beetje boos. Voorzitter, collega’s en vooral lieve mensen thuis. Kijkend 
vanuit het heelal is onze planeet aarde een paradijs. Op aarde is Nederland een paradijs. En in 
Nederland is Roosendaal eigenlijk best wel een klein paradijs. Laten we samen dit paradijs nog 
mooier maken. Voor u en dus voor Roosendaal. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Schijvenaars. Dit was de zijde van u raad. Wat ik in het begin 
al zei gelet op de aard van vanavond is het zeer legitiem dat de wethouders op vragen die gesteld 
zijn, met belangstelling uiteraard kennis hebben genomen van de vragen van de geachte 
afgevaardigden, zo heet dat, maar dat hij of zij dat natuurlijk in de eigen staf natuurlijk nog even wil 
bespreken. En vervolgens plenair in het college wil delen omdat het college natuurlijk ook een 
algemeen belang heeft te dienen en afwegingen heeft te maken wat z’n neerslag vindt in de meer 
genoemde Kadernota. En dat u daar het een en ander terugziet en dan ook een document voorligt 
waarover u in debat kunt met de raad. Ik herhaal dat nog even richting het Dagelijks Bestuur maar ik 
wil uiteraard niet knechten om toch niet op het woord te voeren op één of specifiek onderdeel als dat 
echt even nodig is en het u ook uitkomt voor uw gedachtenaanscherping op weg naar de Kadernota. 
Ik kijk even naar wethouder Verbraak. Ja. 
 



 
 

Verslag raadsvergadering 9 maart 2017     pagina 25 

De heer VERBRAAK: Ik zal binnen 1000 woorden blijven, voorzitter. Ja, dat is toch vrij lang. 
Voorzitter, hetgeen de fracties ingebracht hebben is uiteraard heel herkenbaar en daar kunnen wij iets 
mee richting de Kadernota. Economische visie ik heb u daarover gehoord, ik heb heel veel gehoord 
over cultuur. Goed ook dat u dat benoemd. Wij komen daar de komende weken uitgebreid met elkaar 
over te spreken. Ik heb van heel veel partijen gehoord de logistieke partijen die naar Roosendaal 
komen. Maakt u zich niet bezorgd we zijn uitverkocht. De Meeten 2 was het laatste grote perceel. We 
hebben geen grote percelen meer. En denk nou niet, denk nou niet dat er alleen maar logistieke 
bedrijven naar Roosendaal komen. Er komen ook heel veel andere bedrijven naar Roosendaal. Ik 
noem Enexis, Hoefstraat 250 medewerkers, ik noem Maxaro prachtig bedrijf wat pas geland is 80 
medewerkers. Zo kan ik nog een hele rits doorgaan. Dus denk nou niet dat we alleen maar logistieke 
bedrijven naar Roosendaal komen, verre van dat. Zijn die logistieke bedrijven belangrijk voor de 
werkgelegenheid? Ronduit ja. Ik zal u zeggen bij Primark zijn ze met 60 mensen begonnen op 16 
januari jongstleden. Van die 60 mensen waren er 20, 33% uit de bijstand. Mensen die langer dan 3 
jaar aan de kant staan. De volgende ploeg wordt weer opgeleid omdat ze straks doorstromen naar 
meer werk. Dat is opmerking één. Opmerking twee ik zat vorige week met de board van Lidl aan tafel. 
Ik heb ze gevraagd u schermt met 1200 banen. Zijn dat nou ook echt 1200 banen. Het antwoord was 
ronduit ja. Mijn tweede vraag kan ik mensen, want er staan heel veel mensen aan de kant. Kunnen wij 
mensen leveren bij u. Antwoord ja. Wat moeten wij daarvoor doen, nou dat wordt nu uitgewerkt. Dus 
denk nu niet dat die grote bedrijven geen werk opleveren. Voorzitter, dat misverstand dat wil ik 
gewoon even uit de weg geruimd hebben. Net als meneer Van Gestel als een kip zonder kop staat te 
roepen 1923 mensen uit de bijstand willen werken. Was het maar waar meneer Van Gestel. 1200 van 
die 1923 is een C-categorie, die kunnen niet werken. Denk daar nou bij na voordat u dat soort 
onwaarheden hier staat te kwekken. 
 
De VOORZITTER: Interruptie, ik verwachte hem al van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, kijk elke kwalificatie die de wethouder daaraan verbindt daar 
heb ik geen niets mee te maken, die leg ik gewoon netjes naast me neer. Als ik inhoudelijk kijk klopt 
het aantal, want dat hebben we gewoon opgevraagd. Dus die feiten kloppen. Onze intentie is en dat is 
van de VLP geen verrassing om iedereen uiteindelijk aan de slag te krijgen. Al is het dat iemand zegt 
ik kan misschien maar een dag, een halve dag of een vrijwillige bijdrage leveren weet ik veel waar in 
de samenleving. Maar dat die bijdrage geleverd wordt wat wij dan werk noemen is evident. Dus wat 
mij betreft kunnen wij al die mensen gewoon als volwaardig aanzien en met al die mensen gewoon 
aan de slag. En dat u dan hier makkelijk zegt 1200 of 1900 tel ik er nog 700 voor u om te plaatsen. 
Succes. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, laten we hopen dat de heer Van Gestel in de verre toekomst ooit nog 
eens wethouder arbeidsmarkt gaat worden. En dan spreek ik u, dan ga ik u spreken. Voorzitter, ik heb 
een aantal… 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Van den Beemt. En dan, ja ga maar. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, met een aantal opmerkingen van de heer Verbraak ben ik het 
van harte eens. Maar los daarvan u sprak even over de economische groei en de plaats waar die 
plaatsvindt. Wij vragen om een economische visie op wat voor soort werkgelegenheid willen we hier 
de komende jaren gaan ontwikkelen en die vraag is gewoon een vraag van ons aan het college. En 
we hopen dat we daar de komende tijd een antwoord op gaan krijgen. Meer dan alleen maar dat we 
nu 20 mensen uit de bijstand hebben zien wegvloeien. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, meneer Van den Beemt, 20 mensen bij Primark. Maar er zijn veel meer 
mensen uit de bijstand uitgestroomd. Maar om op uw vraag antwoord te geven, uiteraard het college 
denkt ook na over de ontwikkeling die u hier genoemd heeft vanavond. Zeer herkenbaar en die komt.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, maar voorzitter, want het is namelijk wel zo dat ik me grote zorgen 
maak over wat geruchten die zo hier en daar de kop opsteken. Ik hoop dat ze onjuist zijn. Maar als het 
verhaal gaat dat er voor de 1200 Lidl banen 800 mensen in Midden- of Oost-Europa gezocht worden 
nou ja dan mag ik toch hopen dat dat een schromelijke overdrijving is. 
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De heer VERBRAAK: Voorzitter, ik ga nooit in en dat moet u ook niet doen op geruchten. Voorzitter, ik 
denk dat ik, ja ik kan op diverse partijen ingaan ik ga dat niet doen. Ik heb uw opmerkingen gehoord. 
Er zijn twee partijen die hebben met name nog eens een keer de carnavalsloodsen genoemd. Bergen 
op Zoom investeert daar 5 miljoen in. Ja, als je wilt investeren dan kan dat natuurlijk meneer De Regt 
en ook meneer Van den Beemt die noemden dat. Werkgelegenheid een hele belangrijke uiteraard 
blijven we daar vol op inzetten, 300 leerwerktrajecten bij WVS om maar eens iets te noemen. De 
citymarketing heb ik uitgebreid gehoord, nou daar komen wij met elkaar over te spreken zeer 
binnenkort. De doordecentralisatie onderwijshuisvesting daar heb ik u over gehoord. We zijn er met 
het voortgezet onderwijs uit en met het primair onderwijs hoop ik dat voor de zomer te bereiken.  
 
De VOORZITTER: De heer Van der… 
 
De heer VERBRAAK: Mevrouw Van den Nieuwenhof, die vroeg nog… 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt heeft op dit punt een interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, ik was er zelf niet over begonnen. Maar een jaar geleden 
vroeg ik aan de heer Verbraak hoe staat het ermee met de doordecentralisatie van het onderwijs. U 
moest even nadenken stond op diezelfde plaats en u zei voor 1 januari 2017. Kunt u proberen voor de 
zomervakantie nog net iets fanatieker vast te houden dan het voor 1 januari 2017 alstublieft? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, de doordecentralisatie voortgezet onderwijs die gaat gewoon 1 
januari 2017 in. U zult dat straks ook kunnen zien. En de doordecentralisatie primair onderwijs 1 
januari 2018 en ruim voor die tijd heeft er in u raad besluitvorming plaatsgevonden daarover. 
Voorzitter, waardevolle opmerking van de CDA-fractie met betrekking tot cultuur en het 
stationsgebouw. U heeft gelijk dat loopt wel degelijk mee in de Cultuurnota pagina 11 staat er ook wel 
iets over vermeld, niet over het station maar wel over world of dance en dat is onder andere een 
onderdeel van de activiteiten die bij het station gaan plaatsvinden en uiteraard hebben we daar die 
intentieverklaring voor en werken we daar nauw in samen mevrouw Van den Nieuwenhof. Voorzitter, 
ik denk dat ik dan de meest concrete vragen die ik heb gehad heb beantwoord. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk even naar wethouder Van Poppel of er behoefte is. Ja? Ga uw gang. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb geen directe vragen gehoord maar wel 
zorgen die u raad heeft geuit onder andere richting het armoedebeleid en ik kan zeggen dat is 
integraal van jong tot oud dus die worden daarin meegenomen en daar kunt u het komend jaar op 
toezien. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk even naar wethouder Lok. Ja. Ga uw gang. 
 
De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Het makkelijkste is altijd om te beginnen over iets wat niet in mijn 
portefeuille zit maar toevallig van collega Theunis die ziek is. Die gaat al uw wensen honoreren. Nee 
hoor dat gaan we niet zeggen. Nee, dat gaan we niet doen. Net als u richt ook het college zich vooral 
op het Burgerakkoord wat u allemaal nog mee bezig ben, bent. En natuurlijk zit er altijd een risico in 
zeg ik dan maar dat het, dat zal maar zeggen uiteindelijk de termijnen wat uit elkaar gaan lopen. Maar 
u weet ook dat collega Theunis bij die besprekingen altijd aanwezig is en ook meedoet bij de 
discussies. Dus hij weet heel precies hoe de termijnen goed en niet goed lopen. En het college zou 
het college niet zijn als we ook eventueel nu al nadenken over een worstcase dat vind ik een beetje 
negatief want dat klinkt net of het Burgerakkoord een worstcase is. Maar we zorgen dat we voorbereid 
zijn op een alternatief ook geluisterd en gehoord hebbende wat u allemaal heeft geroepen. En 
datzelfde geldt overigens bij alle andere onderwerpen die geld hebben gekost als lagere woonlasten 
en al die andere dingen. Ja, Tolberg dat gaat u allemaal meemaken straks bij de Kadernota. Net als 
het fietsparkeren, denk ik. Een paar andere onderwerpen over parkeerzones ja dat zult u niet in de 
Kadernota terugvinden maar dat gaan we op een andere manier natuurlijk wel aan de orde stellen. De 
binnenstad, ja binnenkort is er weer een bespreking met de Commissie Binnenstad over leegstand en 
al die andere dingen, dus via de Commissie Binnenstad gaat u, ik weet niet eens uit m’n hoofd 
wanneer, maar binnenkort laat ik het daar even op houden. Dus via de Commissie gaat u daar wel 
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weer wat over horen. Regelvrij ja dat doet altijd mijn hart goed. We hebben een project gehad, we zijn 
er nog mee bezig, merkbaar minder regeldruk. Gaat niet enkel om het afschaffen van de regel, want 
sommige wil je wel houden om ze in geval van nood te kunnen gebruiken. Maar het is heel goed om 
ook eens te kijken of je wat kunt experimenteren of een pilot te doen op de domeinen die u zelf heeft 
genoemd. Daar gaan we zeker naar kijken, dat klinkt in ieder geval heel interessant om daar naar te 
kijken. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar met de Kadernota hebben we een motie 
ingebracht als VLP samenwerking met andere fracties onder andere Roosendaalse Lijst over het 
proberen te reduceren van bijvoorbeeld de verschillende diverse soorten leges die we hebben niet 
alleen lastenverlichting maar ook regeldruk vermindering. Wordt dat daarin meegenomen? Want die 
uitwerken die is nog niet helemaal concreet. Of kunt u al zicht geven op de concrete uitwerking van die 
motie. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer LOK: Een deel van die motie is uitgevoerd in het kader van de APV, die is afgestemd en daar 
zijn ook artikelen die geen nut meer hadden weggehaald. En we zijn nog bezig met andere dingen, 
maar ook om praktisch in te vullen. Het gaat niet zozeer om het schrappen van de regel. Het ging ons 
vooral om minder regeldruk, dus vooral die regels waar burgers last van hebben omdat het veel werk 
is en in de praktijk weinig oplevert. Daar kijken we heel kritisch naar en proberen we ook een flexibele 
oplossing te bedenken. Dus of dat altijd leidt tot minder maar wel minder regeldruk vooral. 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: En als dan het bijeffect is dat uiteindelijk ook de financiële lasten minder 
worden voor burgers of bedrijven dan is dat uiteraard mooi meegenomen. 
 
De heer LOK: Dat is één van de ik zal maar zeggen bijna bijdoelen die we het proberen op de laten 
leveren. Ja. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Ik kijk naar wethouder Schenk. Ga uw gang. 
 
Mevrouw SCHENK: Dank u wel, voorzitter. Ook een korte reactie van mijn zijde. Ik heb goed naar u 
raad geluisterd. Een aantal kleine vragen zijn ook gesteld over beheer en onderhoud openbare ruimte. 
U heeft zelf al eerder een motie aangenomen. De uitvoering van de motie de resultaten daarvan zult u 
binnen twee weken ontvangen van mij. Dus daarin meer informatie. Als het gaat om fietspaden daar 
timmeren we ook dit jaar weer hard aan de weg. Niet alles kan allemaal op één dag veranderd 
worden. Maar we hebben natuurlijk onlangs Meidijk, Willem Dreesweg, Zuid stil, Burgemeester 
Schneiderlaan aangepast. En nu ook dit jaar weer Bredaseweg, Zundertseweg, Borchwerf, 
Zwaluwstraat. Ik ben niet volledig, maar er gaan vele kilometers dit jaar ook op de schop om onze 
fietsers het aantrekkelijker te maken. Nog een laatste korte vraag over het openbaar vervoer in de 
dorpen. Ik heb al eerder aangegeven dat dat participatief wordt opgepakt met dorpsplatforms. Er is 
momenteel een actief platform ermee bezig, dat is in Wouwse Plantage, die hebben een plan 
ontwikkeld en de subsidieaanvraag ligt bij de Provincie, dus dat loopt. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. In onze termijn hebben we aangegeven dat er nogal 
wat problemen zijn althans voor het oog met het onderhoud van diverse bruggen in Tolberg en de 
dijken. Is het mogelijk dat we in de Kadernota daarvan ook een soort korte analyse, terugkoppeling 
kunnen krijgen of dat ook daadwerkelijk zo is en wat we er aan kunnen gaan doen. Of zegt u bij 
voorbaat nu al nee dat is niet nodig want ze zijn in perfecte staat of we gaan ze dit jaar vervangen 
misschien lost dat gelijk wat op. 
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Mevrouw SCHENK: Ja, dank u, voorzitter. Zoals u weet vervangen wij wanneer het nodig is dat doen 
wij voor alle elementen in de openbare ruimte ook voor bruggen. Dus wat dat betreft staan de 
aanpakken die we daarvoor gepland hebben gewoon in de beheerkalender.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dan neem ik aan dat het verder dan ook geen impact gaat 
hebben op de Kadernota. Dan stellen wij gewoon volgende week vragen over de staat van 
onderhoud. Geen probleem. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ja, wat mijn eigen portefeuille betreft ik zal het samenvatten in het 
IVP, Integraal Veiligheidsplan 2017 wat u eind vorig jaar heeft vastgesteld. En dan zal ik in het kader 
van de Kadernota of het nou daarin staat of we pakken dat IVP er weer eens bij, een update te geven 
van de stand van dat moment op diverse onderdelen en dan hebben we een stukje wiet en Poolse 
supermarkten en andere dingen, komt allemaal terug. Dat van de zijde van het college. Heeft u nog 
behoefte aan een tweede termijn? Ik twijfel aan de effectiviteit van die tweede termijn ten opzichte van 
de eerste met de vele interrupties die toch gewisseld zijn vindt u dat een goed idee dat we dat niet 
doen. Het college vindt dat ook een uitstekend idee. Als dat zo is? Dat is zo. 
 
3. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan is er niets meer aan de orde op dit moment en sluit ik deze bijzondere 
raadsvergadering.  
 
De VOORZITTER: sluit de vergadering om 21.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
16 maart 2017. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


