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VERGADERING VAN  8 JULI 2015. 

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

Onderwerpen ter behandeling: 

1.  Opening en vragenhalfuur  
1. 1 Vragenhalfuur VLP inzake Locatie Stadskantoor.  
2. 2 Vragenhalfuur Nieuwe Democraten inzake Ruilwinkel, Voedselbank en 

Rolstoelcentrale onder 1 dak.  
3. 3 Vragenhalfuur VLP inzake Verkeerssituatie Voltastraat.  

4 Vragenhalfuur Nieuwe Democraten inzake Draaideurzorg Opening en vragenhalfuur 

2. Vaststellen Raadsagenda  

3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van de raad van de gemeente Roosendaal 

van  10 en 11 juni 2015 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

5. A-CATEGORIE  

 

Voorstel 28 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Boulevard 83-85 in Roosendaal 

  voor het realiseren van zes appartementen  

Voorstel 29 Bestemmingsplan Westelaarsestraat 54  

 Voorstel 30 Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal-Nispen 
 
 
6. B-CATEGORIE 
a.  Voorstel 31 Instellen Groenfonds ten behoeve kwaliteitsverbetering landschap 

b. Voorstel 32 Bestuursrapportage 2015 

c. Voorstel 34 Jaarstukken 2014 
d. Voorstel 33 Begrotingen 2016 (voorlopige) jaarrekeningen 2014 van de 

                          gemeenschappelijke regelingen 

 
7. C-CATEGORIE 

a. Raadsmededeling 28O-2015 Startnotitie duurzaamheidsagenda 
 

8.     Sluiting 
 

 



 

Aanwezig :  Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester . 
Griffier : Mevrouw E.M.J. van Straaten Noyons 
Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, H.J. Polderman en C.A. Lok, 
J.A.M. Verbraak wethouders 

 
De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), E. Derks-Mulder (PvdA), M.C.J. Frijters 
(VVD), mw. C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. 
Oudhof (SP).  
De heren: dhr. M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), dhr. P.A.M.P. 

Beesems (Nieuwe Democraten),  R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), 

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

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

Goossens (Roosendaalse Lijst) (vanaf 19.45 uur), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. 

van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), E.J.C. Matthijssen (VVD), B. Missal (SP), 

A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), C.A.E.M. van Poppel (SP), K.A. Raggers (D66), E.J.C. 

de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VLP), 

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

DE VOORZITTER : Dames en heren als u uw plaatsen zou willen innemen het is half acht, de 

vergadering is geopend. En ik meld in de mededelingensfeer dat de heer Matthijssen van de fractie 

van de VVD wat later zal binnenkomen en u heeft een petit four op uw tafeltje staan en ik kan u 

melden dat dat is bij de gelegenheid van de verjaardag van vandaag van de raadsleden Niehot en 

van Ginderen. Van harte gefeliciteerd. geklap.. Nee wij gaan zingen rond een uur of elf want dan 

staan we allang weer beneden. 

Dames en heren wij gaan naar het vragenhalfuurtje dat combineren we even wethouder Lok heeft 

een tweetal vragen te beantwoorden het eerste is van de fractie van de VLP inzake locatie 

stadskantoor en het andere eveneens van de fractie van de VLP inzake de verkeersituatie 

Voltastraat.Wethouder Lok en we beginnen dan met het, de locatie stadskantoor. 

WETHOUDER LOK : voorzitter dank u wel, de vraag over de locatie stadskantoor, 31 maart  2015 zou 

de keuze voor de verplaatsing van het stadskantoor van het stadskantoor bekend worden. Kunnen 

we nu definitieve nemen waar u keuze is gevallen. Nee, dat kunt u niet maar we hebben vandaag, en 

ik neem aan dat u hem allemaal al heeft gekregen, juist een raadsmededeling gestuurd. Ik zal heel 

kort er in grote stappen er doorheen lezen, gaan. In december 2014 hebben we u geïnformeerd over 

het traject toen hadden we nog heel veel locaties . In april 2015 bent u nader geïnformeerd en zijn 

er een viertal locaties overgebleven die we nader zouden onderzoeken. En het college heeft  juist 

gister een besluit genomen, twee dingen in de eerste plaats om het werkplein gehandhaafd te laten 

op de Dunantstraat en dat samen te voegen of samen te voegen de toegang ook daarnaar toe ook 

over te brengen dat zitten in ieder geval de drie decentralisaties ambtelijk in hetzelfde pand. Dat 

betekend dat de rest van het kantoor zal ik maar zeggen het huidige Stadserf over blijft en die 

kunnen op twee plaatsen nog worden ondergebracht en die gaan we nader onderzoeken dat is het 

EKP gebouw en het belastingkantoor. En dat betekend inplisuit dat we dus niet  Parrotia. 

verder gaan onderzoeken  en daar kunnen we toch ook niet met zijn allen in, en volgens mij moet je 

ook niet je eigen problemen organiseren door het  soort kunstmatig te splitsen dus die twee zullen 

nader onderzocht  gaan worden, EKP en belastingkantoor en zoals in de raadsmededeling staat dat 



verwachten wij u in november een  definitieve keuze te maken voor een van beide locaties, dank u 

wel. 

DE VOORZITTER : dank u wel, en ik kijk even naar dhr. Hertogh VLP. 

DHR. HERTOGH : ja voorzitter in eerste plaats bedankt voor de antwoorden het was goed te lezen in 

de bode dat wethouder Lok duidelijk gezegd heeft dat Parrotia was afgevallen, ook de 

raadsmededeling . Maar mijn vraag voorzitter is waarom heeft de wethouder Theunis afgelopen 

zondag op de kade verkondigd in zijn kadeloop dat de keuze voor het stadskantoor was gevallen op 

het EKP. Nu kan het zijn dat hij dadelijk of wordt gesteld gaat worden dat dat niet zo was maar zijn 

uitspraak werd bevestigd op maandag in BN de Stem. dank U. 

DE VOORZITTER : kort antwoord ? 

WETHOUDER LOK: ja ik heb uit het krantenartikel waar uit geciteerd wordt mijn collega Theunis wat 

anders horen zeggen dat het EKP ook nog in beeld is voor het stadskantoor en dat klopt maar er zijn 

nog twee plekken in beeld het EKP en het belastingkantoor. 

DE VOORZITTER : dank u wel, voor dit moment dit voldoende besproken te hebben  

  het onderwerp komt nog terug heeft u geen zorg. Verkeersituatie Voltastraat . 

  

 WETHOUDER LOK: , een vraag van de VLP eveneens. Bent u bekend met de huidige  

 problematiek van het dubbel parkeren in de Voltastraat, zoniet bent u bereid hier kennis van te  

 nemen en zo ja wat kunt u doen om het dubbel parkeren te ontmoedigen. De problematiek ten  

 aanzien van het dubbel parkeren in de Voltastraat was ons nog niet bekend maar is ons nu bij 

deze 

 bekend geworden dank u wel daarvoor en wij zullen deze locatie meenemen in de surveillance  

 van onze boa's en bij constatering van overtredingen wordt uiteraard opgetreden c.q. bekeurd. 

dank  

 u wel. 

  

 DE VOORZITTER : dank u wel, heer van Gestel nog een aanvullende vraag. 

  

 DHR. VAN GESTEL : dank u wel voorzitter. 

  

DE VOORZITTER: dank u wethouder voor de halfuur beantwoording . Dan ga ik naar wethouder 

Schenk voor het vragenhalfuur van de fractie van de Nieuwe Democraten inzake ruilwinkel 

voedselbanken rolstoelcentrale onder een dak.  

WETHOUDER SCHENK: ja dank u wel voorzitter . De vraag van de nieuwe Democraten stuurt de 

gemeente van bovenaf en zijn de gesprekken met de bovengenoemde stichtingen bedoeld ter 

begeleiding naar een oplossing  die de wethouder voor hen bedacht heeft of is hier wel ruimte voor 

de stichtingen om samen tot een oplossing te komen. Nou bij het lezen van deze vraag bedacht ik 

me dat het persbericht voor u waarschijnlijk de indruk gewekt heeft dat de gemeenten alles zelf 

bepaald zonder te luisteren maar volgens mij kent u mij ook al langer dan vandaag en dat is zeer 

zeker niet het geval. Ik heb dat zelf wel anders uit het bericht gelezen maar ik zal het nog even 

toelichten . De gemeente faciliteert in deze gespreken en het juist belangrijk dat wij heel goed 



luisteren naar wat er leeft en speelt en wat ook in het krantenartikel staat is dat uit die gesprekken is 

gebleken dat de initiatieven voordelen zien om samen onder een dak verder te gaan dat ze elkaar in 

kracht kunnen versterken en de initiatieven hebben we samen op tafel gelegd waar de ruimte aan 

zou moeten voldoen. En vanuit die invalshoek is de Aldi in beeld gekomen omdat ze zelf ook al 

aangaven dat het gebouw Pius X niet geschikt gemaakt voor deze drie initiatieven samen. Dan de 

tweede vraag , kan bij het Aldi pand sprake zijn van een duurzame oplossing wanneer wij deniewe 

kaders vastgoed en de bijlage 1c te verkopen panden die kortgelen bekrachtigd zijn door de raad 

serieus nemen . Hierin staat dat het Aldi pand aan de Philipslaan op de nominatie staat om in 2017 

verkocht te worden . Nou het is zo, en dat komt ook wel later terug in het raadsvoorstel als het ons 

lukt om het pand van de Aldi in gebruik te nemen voor deze drie maatschappelijke initiatieven, en 

wij ook inzichtelijk hebben gemaakt wat de waarde voor ons als gemeente is  ook na aanleiding van 

de motie van de SP dan zal het pand van de Aldi van de verkooplijst gehaald worden. En dat zal dan 

ook in het raadsvoorstel meegenomen worden en aan uw als raad  voorgelegd worden. Dat is mijn 

beantwoording . 

 

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder, ik kijk even naar Dhr. Schijvenaars. 

DHR. SCHIJVENAARS : dank u wel, en dank aan de wethouder voor de beantwoording en de 

vervolgvraag is op welke wijze wordt er nu dan onderhandelt of gesproken met die stichtingen om te 

komen tot een optimale invulling en daaraan gekoppeld de vraag , wanneer kunnen  wij het 

raadsvoorstel tegemoet zien. 

DE VOORZITTER: wethouder? 

WETHOUDER SCHENK : Het raadsvoorstel zo staat het ook in de raadsmededeling kunt u na de 

zomer tegemoet zien en hoe gaan de gesprekken, nou het is zo dat we nu eerst ook met Allee 

wonen in gesprek zijn om het Aldi pand te kunnen regelen en daarna dan gaan we echt een stap terg 

doen en laten wij de initiatieven ook met een plattegrond en al goed kijken naar het pand en een 

indeling maken zoals zij denken ls dat het initiatief het beste tot hun recht komt. Dus ja wat dat 

betreft  loopt dat prima.   

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder , dan dit blokje als laatste wethouder Polderman op vragen 

van de Nieuwe Democraten inzake de draaideurzorg. Wethouder  

WETHOUDER POLDERMAN: Ja voorzitter dank u wel en de vraag luidt wat is de opvatting van het 

college over de toenemende groep van zorgmijders en de toenemende frustratie bij de 

zorgverleners die vastlopen in de zorgbureaucratie? Voorzitter de opvatting van het college is in 

ieder geval niet zo als in dit uitgebreide toelichting van dhr. Schijvenaars staat want daarin 

herkennen wij ons niet. Het lastige met dit verhaal dat er voor een deel staan er juiste dingen in 

juiste constateringen en voor een deel weer niet en dan krijg je van die halve waarheden en die zijn 

soms erger dan hele leugens zoals u weet. Dus dat is het in ieder geval niet, wij kunnen natuurlijk 

niet ontkennen dat de problematiek van de zorg mijders ernstig is en serieus te nemen is absoluut 

dat zullen we zeker voor u beamen. Dus dat dat een serieus onderwerp is daar zijn we absoluut met 

u over, met u over eens, dat dat dus reden is om daar hoger op in te zetten ook dat. Dat de 

toenemende frustratie bij een aantal zorgverleners ook niet te ontkennen valt dat zal ik zeker 



beamen maar uiteindelijk ja, het opknippen in een aantal dingen wat WMO zorg is wat wet 

langdurige zorg is wat de zorgverzekeringswet is hebben wij in dit college niet verzonnen dat is iets 

wat wij moetent handelen en dat dat sommige zorgverleners tot wanhoop drijft dat daar neem ik 

ook kennis van , daar heeft het college verder geen opvattingen over want wij moeten gewoon 

handelen met wat het verder is. Ik zou het af kunnen doen met u te zeggen ja u wordt verder op uw 

wenken bediend wat verder opvatting is want vandaag of morgen heeft u in uw post ontvangen 

onze visie die over de veranderagenda daarin kunt u lezen wat in ieder geval de opvatting is van hoe 

wij denken de zorg in het lokaal gebied te moeten vormgeven. En graag ga ik met u na het 

zomerreces in debat over hoe we dat verder vorm moeten geven. Dus dat over de eerste vraag.Dan 

ten tweede vraagt u wilt u meewerken aan een objectieve en inzichtelijke inventarisatie van een 

zogenaamde best practis en worst practis in het zorgveld waar zorgvragen en zorgverleners elke dag 

mee worstelen om te overleven. En dan waarom. Ja ook dat vrij suggestieve vraag als ik hem zo 

interpreteer dat u zegt onderzoek de goede dingen en slechte dingen dan ben ik absoluut daar mee 

bereid maar en onderzoek wij doen mee aan diverse onderzoeken er worden heel veel onderzoeken 

gehouden door de media worden onderzoeken gehouden door de ombudsman worden 

onderzoeken gehouden voor zover zij daar toe in staat zijn werken we daar altijd aan mee . Als u of 

uw raad een voorstel doet om ook in lokaal gebied en onderzoek te doen ja dan wachten wij dat af 

en da zullen we kijken of we daar aan mee moeten werken maar een onderzoek is een beetje vaag 

om daar nu verder een concrete toezegging over te doen. Tot zover  

DE VOORZITTER: dank u wel, ik kijk naar even naar Dhr. Schijvenaars, voldoende zo? 

DHR. SCHIJVENAARS : dank u wel voor de beantwoording, we zullen dan de veranderingen eens 

goed een dagje gaan lezen, misschien nog een kleine slotvraag of daar in ook aandacht is voor de rol 

van de wijkzuster ? 

DE VOORZITTER: Wethouder? 

WETHOUDER POLDERMAN : Ja voorzitter goede toevoeging, ja dat is zeker een absolute rol, want 

zoals u zelf terecht al constateerde is de wijkzuster een spil in het net, alleen nog daar kan je van 

alles over vinden over het aantal wijkzusters dat wij hebben in de stad . Dan zou je er meer wensen 

in deze stad  Daar wordt ook weer op beknibbeld . Maar we hebben daar overleg mee, dat is 

absoluut een belangrijk positie en daar regelmatig is er overleg met de wijkzusters et name de 

afstemming tussen het medische gebied wat zeg maar bij de zorgverzekeraar hoort en wat wij als 

WMO te doen hebben zeker en dat is absoluut belangrijk.  

DE VOORZITTER :dank u wel wethouder, dat maakt dat we naar agendapunt 2 gaan  het vaststellen 

van de raadsagenda. Wil een uwer van uw raad hierover het woord? Ik zie mevrouw Koenraad, gaat 

uw gang  

MEVROUW KOENRAAD : ja voorzitter, het gaat over agendapunt 7a, drie partijen D66 PvdA en 

GroenLinks wilden een motie bij dat agendapunt. Intussen hebben we een prachtige brief gekregen 

van wethouder Theunis waarin drie hele mooie toezeggingen dus wij vonden het niet meer nodig 

om dat te behandelen. Dus we halen het ook met zijn drieën weer van de agenda af. 



DE VOORZITTER:  Het voorstel is agendapunt 7a zoals het nu op de agenda staat raadsmededeling 

startnotitie duurzaamheidsagenda ingediend door de fracties van GroenLinks PvdA en D66 om dat 

vanavond van de agenda af te halen . Ik neem aan dat u daarmee kunt instemmen. Dat is het geval? 

hamerslag.. Dan is het agendapunt 7a van de agenda afgehaald. Andere nog van uw raad over de 

agenda? Niemand zo dan gaan we het vanavond langs die route doen. Agendapunt 3, het vasttellen 

van besluit van de besluitenlijst van uw vergadering van 10 juni en 11 juni . Er zijn bij het 

voorzitterschap en de griffie geen amendementen op de tekst binnen gekomen . Mag ik er vanuit 

gaan dat u conform gaat wat betreft de beide besluitenlijsten? Dat is het geval  hamerslag Aldus 

bekrachtigd.  Agendapunt 4, lijst van stukken, ingekomen stukken en mededelingen met een lijst van 

aan u raad geadresseerde brieven met ook de afhandeling daarvan. Kunt  daarmee instemmen zoals 

het daar geformuleerd staat ? Dat kunt u, dan gaan wij dat conform doen. 

Agendapunt 5, dat zijn de zogeheten hamerstukken a-categorie.   

Agendapunt 5 a handelend over een verklaring van geen bedenkingen bouwplan Boulevard -83-85 in 

Roosendaal  voor het realiseren van 6 appartementen. Een uwer behoefte aan een stemverklaring 

op dit punt? Is niet het geval conform besloten. Agendapunt 5B bestemmingsplan Westelaarstraat 

54. Een uwer behoefte aan een stemverklaring ? Niemand? dus besloten. 5c, bestemmingsplan 

buitengebied Roosendaal Nispen, ook daarover het woord gewenst een uwer? Niemand?, conform 

aldus besloten.  

Agendapunt 6, 6a Voorstel voor het instellen van een groenfonds ten behoeven van 

kwaliteitsverbetering landschap . Dat heeft de fractie van de VLP vanuit de commissie geagendeerd 

als b stuk, dan is het aan de fractie om in de termijn, ik zie de heer Heeren al nar het katheter lopen 

om het hierover het woord te voeren, gaat uw gang. 

DHR. HEEREN: dank u wel meneer de voorzitter. Zoals inderdaad al aangekondigd hebben wij een 

amendement voor dit onderwerp het is een goed initiatief. De gelden inderdaad in de projecten te 

investeren, een fonds aan te leggen zodat de grotere projecten uitgevoerd kunnen worden in plaats 

van per bouwactiviteit alles aan een project te regelen. Echter is inderdaad in het vaststellen hoe dat 

groenfonds dan in elkaar zit, willen wij dat graag koppelen aan het landschapsbeleidplan. We 

hebben dan alvast tijdens de commissie en daarna bij de andere partijen nog even gepolst, ze 

hebben allemaal mede ondertekend. Dus ik denk dat ik het hier heel kort kan houden. En ik zal het 

amendement voorlezen, de gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 8 juli 2015 

gehoord hebbende de beraadslagingen over voorstel groenfonds besluit beslispunt 1 als volgt te 

wijzigen vaststellen van een gemeentelijke reserve in de vorm van een groenfonds voor het storten 

van compensatiegelden die volgend dienen te worden ingezet op bestedingsdoelen ten behoeve van 

kwaliteitverbetering van het landsschap zoals opgenomen in het te actualiseren gemeentelijke 

landschap beleidsplan. En dan ondertekend namens alle partijen. 

DE VOORZITER : dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet groenfonds. Dank u wel meneer 

Heeren. Overige fracties hebben in de commissie aangegeven dit te willen. bespreken dus dan kan ik 

even naar de wethouder voor een reactie op het amendement. Wethouder Theunis. 

WETHOUDER THEUNIS : dank u wel voorzitter. Het amendement is geheel in lijn met het voorstel 

zoals we het ook aan uw raad hebben voorgelegd, ben ik verheugd dat uw raad dit unaniem 

ondersteunt met amendement. 



DE VOORZITTER : dank u wel wethouder. Behoefte van de zijde van uw raad aan een tweede termijn. 

Niemand, dan uiteraard het college ook niet. Dan gaan wij daarover stemmen. en dan beginnen wij 

te stemmen over het amendement . Zoals gezegd amendement 1 groenfonds, u heeft het allemaal 

ingediend dus ik vraag het toch maar even, wie is voor dit amendement, en daar bent u natuurlijk 

unaniem voor . Het amendement is aanvaard. Dan vervolgens het aldus geamendeerde 

moedervoorstel zoals het er tafel ligt . Wil een uwer daarover een stemverklaring afleggen? 

Niemand dan gaan wij stemmen. Wie is voor het geamendeerde raadsvoorstel groenfonds? Dat 

heeft u eveneens bij unanimiteit gedaan, dan is dat aldus besloten. Agendapunt 6b, 

bestuursrapportage 2015, is rauwelijks rauwelijks in de zin van het dat het in de commissie bestuur 

is besproken en is geagendeerd rechtstreeks als bespreekstuk op de agenda van onze raad 

vanavond. Dus dat betekend dat ik ook in de eerste termijn een algemeen rondje maak wie van uw 

raad daarover het woord wil voeren. Wij gaan even inventariseren. Goed, voorlopig zit ik op 4 maar 

ik zie nog wel wat vingers en zo gaandeweg de eerste termijn als u daar behoefte aan heeft. Van de 

zijde van uw raad eerste termijn ik begin bij de heer de Regt van de fractie van de Roosendaalse Lijst. 

DH. DE REGT : dank u wel voorzitter. Conform beslistpunt 1 van het voorliggende raadsvoorstel 

hebben wij kennis genomen van de bestuursrapportage. Deze rapportage geeft inzicht in positieve 

en negatieve ontwikkelingen in uitvoering van het programma begroting 2015 met als peildatum 1 

juni 2015. Aangezien na deze peildatum nog 7 maanden volgen en sommige gegevens uit de 

rapportage gebaseerd zijn op een nog kortere reflectieperiode dan 5 maanden zegt het tekort van 

7,5 ton nog niet bijster veel. Ervaring leert dat we na de voormalige 2e bestuursrapportage per 1 

september vaak nog veel afwijkingen op het geprognosticeerde saldo constateren. Nu er met deze 

rapportage de enige uit het jaar nog 3 maanden eerder zitten, is het nu geconstateerde saldo aan 

nog meer schommelingen onderhevig voordat we het jaar afsluiten. De vraag die ik me daarom 

hardop stel is of deze rapportage met deze peildatum veel waarde heeft. Graag de reactie van de 

wethouder op deze nieuwe opzet en met name of dit nu het juiste sturinginstrument is om in te 

grijpen en bij te sturen daar waar nodig. Gelet op deze nieuwe systematiek in de planning en 

controlcysles dienen we überhaupt een motie in met als strekking de auditcommissie te verzoeken 

deze nieuwe bestuursrapportage te evalueren en na te gaan of deze nieuwe opzet de verandering 

van periodiciteit en de gekozen peildatum gebracht heeft hetgeen beoogd was. En de motie wil ik nu 

indienen samen met de VLP en de SP. Ik beperk me tot het besluit, de auditcommissie de opdracht 

te geven te evalueren of een bestuursrapportage per jaar met als peildatum 1 juni 

besturingsmogelijkheid van de gemeenteraad heeft versterkt in vergelijking met de vorige werkwijze 

met twee bestuursrapportages. En de raad over de bevindingen uiterlijk 1 oktober 2015 ter 

informeren. 

DE VOORZITTER : deze motie krijgt mee nummer 1 en heet evaluatie bestuursrapportage en is aan 

de orde van de dag. 

DHR. DE REGT : Dan hebben wij als Roosendaalse Lijst , 

DE VOORZITTER: even moment, dhr. van den Beemt op deze motie een vraag aan de heer de Regt? 

DHR. VAN DEN BEEMT : ja dank u wel voorzitter, het is een discussie die we al eens eerder hebben 

gehad in deze zaal  Is het netjes als de raad de auditcommissie een opdracht geeft of kunnen we de 

auditcommissie verzoeken iets te doen, het is een eigenstandige a-politieke organisatie. Maar 

nogmaals we hebben die hele discussie al een aantal maanden geleden gehad. De VVD is geen 



voorstander voor dictaten op de auditcommissie. Dus heeft u daar een specifieke reden voor om 

toch die route te kiezen? 

DE VOORZITTER : Dhr. de Regt 

DHR. DE REGT:Nou geen specifieke reden wellicht kan de voorzitter van de auditcommissie nog 

reageren op de motie, misschien neemt hij hem wel over en dat het geval is dan hoeven wij geen 

motie in te dienen dus Ik wacht daar even op. 

Wij hebben ook nog wat een paar inhoudelijke zaken uit de Berap programma 1 bestuur en 

samenwerking. Er is een extra bijdrage van € 119.000 voor de organisatie van 

waterschapsverkiezingen uit de algemene uitkering. Ten tijde van deze verkiezingen stelde ik de 

vraag aan de burgmeester of er tegenover de kosten van verkiezingen ook een bijdrage stond. En 

toen werd ontkennend geantwoord. Dus toch een reactie van de wethouder, van de burgemeester. 

Programma 3 , werken en ondernemen. Hierbij valt het te verwachten tekort van 1,8 miljoen aan 

buitgelden inkomstdeel op . U hoopt door invoering van het economisch actieplan dit nadelige saldo 

terug te kunnen brengen. Maar de effecten van dit economisch actieplan zullen wellicht dit jaar nog 

niet merkbaar zijn. De raad is eigenlijk benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe 

vangnetregeling om dit tekort bij het ministerie gedeeltelijk terug te vragen. Graag een reactie van 

de wethouder over beide zaken. Wat ons ook frappeert is het voordeel van 870.000 euro op de 

collectieve ziektekostenverzekering . Heeft u onderzocht waarom er zoveel minder dan verwacht 

hierop een beroep is gedaan en hoe is de communicatie dan verlopen naar de mogelijke 

deelnemers. Programma 4 wonen en verblijven er worden lagere parkeeropbrengsten  voorzien van 

bijna 7 ton,  welke deels uit de bestemmingsreserve mobiliteit worden teruggehaald. En de vraag 

aan de wethouder denkt u ook aan een structurele oplossing om deze tekorten terug te brengen en 

zo ja welke?.De  niet voorziene bijdrage aan de stichting woonwagenbeheer van 3,5 ton vonden wij 

ook opvallend. Misschien kan de wethouder daar ook iets over zeggen. Tot slot programma 5 zorg en 

stimuleren, opvallend veel voordelen oplopend tot ruim 2 miljoen met name een voordeel op de 

huishoudelijke hulp van 1,5 miljoen hulpmiddelen woningaanpassing 2 ton en begeleiding van 4 ton. 

In hoeverre is deze gunstige informatie al betrouwbaar en maatgevend. Tot zover. 

DE VOORZITTER : dank u wel meneer de Regt, vervolgens is het woord aan dhr. Brouwers van de 

fractie van de VLP. 

DHR. BROUWERS: dank u wel voorzitter. Een bestuursrapportage en een tekort van 757.000 euro op 

de teller welke ter kennisgeving aan de raad wordt aangeboden. Een bestuursrapportage welke ook 

gelijktijdig met de jaarrekening in de raad wordt aangenomen. Complimenten aan de organisatie 

voor het tot stand koming van de jaarrekening en de bestuursrapportage. Wij vragen ons als VLP af 

hoelang gaat de afdeling financiën met de huidige formatie dit nog allemaal trekken? Een 

jaarrekening die tegenwoordig van januari t/m juni duurt, extra taken die door het rijk naar de 

gemeente zijn geschoven, afslanking van team financiën de afgelopen jaren waaronder een aantal 

sleutelspelers in de p en c cyclus. Een steeds meer veeleisende accountant en dan ook nog een 

bestuursrapportage per 1 juni. Voorzitter ik hoop dat u onze zorg begrijpt. Bestuursrapportages 

worden meestal door vakafdelingen gezien als een feestje van financiën. En we vragen ons dan ook 

af hoe betrouwbaar is door de kijk van de financiële analyses gemaakt zijn want we weten maar al te 

goed dat vakafdelingen hun vrije beschikbare budgetten zolang mogelijk in stand willen houden. Het 

is maar goed dat er ook nog wat voordeeltjes zijn ingeboekt anders had de wethouder hier een 



verhaaltje van 3,5miljoen tekort kunnen houden en had hij vast iets ongemakkelijker op zijn stoel 

gezeten. Een van de winsten die zijn ingeboekt is de WMO, nu een overschot van 1,8 miljoen. Is dit 

wel juist ingeschat, is dat niet wat aan de lage kant? Komt hier misschien nog een miljoentje bij? Wij 

weten het niet. En worden de kosten bedrijfsvoering uiteindelijk niet lager dan geraamd, en welk 

andere voordeeltjes komen later nog boven tafel? Voorzitter we wachten het af. Dan de passerelle . 

In de kadernota hebben we hier al voor 76 duizend euro voor opgenomen en met de 

bestuursrapportage kunnen we hier nog maar even 28 duizend euro structureel voor bijlappen. 

Waarom kan dat niet in een keer meegenomen worden in de kadernota waarom moet dit in de 

kadernota en de bestuursrapportage . Gaarne hierop een antwoord. De parkeeropbrengsten, we 

lezen in de stukken ook lagere parkeeropbrengsten van 7 ton, Tsja we verhogen de tarieven maar 

wat blijkt we halen de inkomsten niet dus wat doen we dan we verhogen de tarieven. En wat blijkt 

voorzitter we halen de inkomsten niet dus verhogen we de tarieven maar. Voorzitter we moeten 

opletten dat we niet als Griekenland in een visuele cirkel terecht komen. De belasting verhogen 

waardoor er minder binnenkomt waardoor de belasting weer gaan verhogen en er nog minder 

binnenkomt. Wat ons betreft is hiermee de grens bereikt. We halen 375 duizend euro uit de reserve 

mobiliteit en houden nu al rekening met lagere opbrengsten de komende jaren blijkt uit de 

kadernota. Voorzitter hoe gaat zich dit verhouden tot de bestemmingsreservemobiliteit. Gaarne 

hierop een antwoord. De reserve vastgoed, er wordt in deze bestuursrapportage al een forse claim 

gelegd op deze reserve. Uit de stukken blijkt dat we bijna een half miljoen ten laste van deze reserve 

boeken terwijl de reserve op 1 januari net 21 duizend euro bevat. Er wordt aangegeven dat een 

eenmalige opbrengst van 2 miljoen op levert. Maar voorzitter zitten hier nog boekwaardes op die er 

in verwerkt moeten worden? En wanneer mag de raad hiervoor de daadwerkelijke opbrengsten ter 

dekking hiervoor tegemoet zien van de wethouder? Voorzitter dan de prachtige woonwagens. Voor 

het vervangen van woonwagens is een tekort van255 duizend euro. En lezen wij het goed, komen 

deze kosten uit de reserve economie en binnenstad en specifiek de binnenstad? En komen deze 

woonwagens dan op de markt te staan? Wat we ons verder afvragen is waarom hiervan dan geen 

meerjaren investeringsprogramma van is . En waarom zat deze post dan niet in de begroting 

opgenomen. Of kwam niet zo goed uit voor de begroting? En hoe krijgt de wethouder deze 

woonwagens dan allemaal op de nieuwe markt? Graag hierop een antwoord van de wethouder. 

Voorzitter de binnenstad het paviljoen, 80 duizend euro voor afboeken achterstallige huur 

restaurant en gebruikt voor de binnenstad. Moeten deze kosten dan voor de binnenstad dan ook 

niet ten laste van de reserve economie en specifiek de binnenstad komen? En is er eigenlijk 

überhaupt wel eens huur betaald in het paviljoen? D6 of D7 , voorzitter onlangs hebben we gehoord 

dat de gemeente een proef project voor 2 jaar aangaat met de gemeente Breda inzake 

werkzaamheden van teams op civiel technisch gebied. Hoe moeten wij dit rijmen met de D6 

waarover als wij al een aantal maanden geleden al een bijeenkomst hebben gehad. En voorzitter 

welke samenwerkingsovereenkomsten worden binnenkort nog meer uit de hoge hoed getoverd? 

We hebben in het zicht op samenwerkingsverbanden van de gemeente Roosendaal inmiddels kwijt 

te raken. Tot zover onze eerste termijn. 

DE VOORZITTER: dank u wel meneer Brouwers, ik ga naar mevrouw Oudhof van de fractie van de SP 

MEVR. OUDHOF : Voorzitter dank u wel. De bestuursrapportage 2015 is niet meer aan bod gekomen 

in de commissie bestuur dus graag wil de SP fractie toch nog even het woord voeren. Deze 

bestuursrapportage is voornamelijk bedoeld om de raad te informeren of de afwijkingen in de 

uitvoering van de begroting 2015. Door de afwijkingen inzichtelijk te maken kan eventuele bijsturing 



door het college plaats vinden. En we zien dan ook het college op diverse bijstuurt. Posten die t ruim 

of te krap waren begroot worden nu reeds aangepast. En natuurlijk erkent de SP dat dit ook 

noodzakelijk is voor goed weloverwogen financieel beleid. Toch voorzitter vind de SP fractie dat het 

college hier in de berap wel soms iets te voortvarend te werk gaat. Al na een paar maanden in 2015 

trekt het college conclusies hoe het met de uitputting van de verschillende budgetten zal zijn. En op 

grond daarvan gaat het college dan ook al tussen de verschillende begrotingsposten schuiven. Op 

zich is dat natuurlijk ook niet zo'n heel groot probleem want beleidskeuzes worden hierdoor niet 

aangepast. En we zien overschrijding en onderschrijdingen vanzelf weer terug bij de jaarrekening 

2015. Toch voorzitter, wat de SP fractie in deze nog wel wil benoemen is het saldo van het 

programma 5 zorg en stimuleren . De verwachting is dat wederom een overschot is op de 

huishoudelijke hulp vallend onder de WMO en nu een bedrag van 1,5 miljoen. Het lijkt ons als SP 

goed en we hebben het al aangekondigd in de commissie om meer zicht te krijgen op de 

bereikbaarheid en de tevredenheid van het gebruik van de huishoudelijke hulp. Wordt de juiste 

doelgroep wel voldoende aangeboord en is de hulp laagdrempelig en gemakkelijk beschikbaar voor 

iedereen die aan de criteria voldoet. Het huidige regeringsbeleid is er op gericht dat mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De WMO zorg hulp bij de huishouding moet 

daarom zo optimaal mogelijk ingezet worden.  Daarom wil de SP ook een motie indienen.  

DE VOORZITTER: Mevr. de Beer 

MEVR.DE BEER :ja dank u voorzitter, even een vraagje aan mevrouw Oudhof van de SP . U eh, met 

uw motie beoogt u een onderzoek te laten doen voor naar een probleem wat u denkt dat er is maar 

ik heb de commissie nog even nageluisterd en ik begreep dat zowel de wethouder als wij hebben dat 

ook in onze omgeving nagevraagd en uzelf eigenlijk niet zo veel signalen krijgt uit onze samenleving 

dat er dus inderdaad een probleem ligt. Dus hoe gaat u een onderzoek doen naar een probleem wat 

eigenlijk niet bekend is. 

MEVR. OUDHOF : ja voorzitter, allereerst heb ik de motie nog niet ingebracht maar ik er vast wel op 

reageren . Allereerst gaat de motie niet een onderzoek doen naar een probleem , het gaat naar de 

bereikbaarheid en tevredenheid van de hulp bij de huishouding. En u denkt misschien dat er dan een 

probleem zou kunnen zijn. Maar ja dat gaat natuurlijk het onderzoek, daarvoor gaat het onderzoek 

plaatsvinden en de bevindingen dat is het onderzoek. Dus misschien is er een probleem maar wat 

we wel zien is natuurlijk is dat er steeds een overschot is op die WMO gelden hulp bij de 

huishouding. En daarvan hebben wij gezegd laten we nou eens onderzoek doen om te kijken of die 

gelden goed besteed worden. En ja u noemt het een probleem. 

MEVR. DE BEER:mag ik nog een volgende vraag stellen voorzitter? Het is mij niet helemaal duidelijk, 

wilt u nou een onderzoek dat alleen de hulp bij de huishouding in beeld brengt of daar genoeg 

mensen gebruik van maken die daar voor in aanmerking zouden komen of gaat het over de hele 

WMO? 

MEVR. OUDHOF: nee voorzitter, het gaat alleen over hulp bij de huishouding omdat daar steeds het 

overschot op dat budget zit. En nu weer een anderhalf miljoen bij de berap, dus ja gaan, willen graag 

kijken nou wordt dat geld goed besteed, en is het, hoe komt het toch dat er geld overblijft of is dat 

gewoon terecht, zijn er minder aanvragen en zijn er gewoon minder mensen die darvoor in 

aanmerking komen.  



DE VOORZITTER: voorlopig eventjes voldoende dan kan, ik zal eerst even de motie worden ingediend 

en daarna mevrouw . Ja doe eerst de motie maar even indienen, dan staat hij in ieder geval. 

MEVR.OUDHOF: ja voorzitter dan heb ik daarna nog een laatste.. 

DE VOORZITTER: ja maar daarna zal mevrouw Koenraad u een vraag willen stellen, maar laat ons 

eerst even de motie indienen. 

MEVR.OUDHOF : ja, de motie onderzoek naar bereikbaarheid en tevredenheid van hulp bij de 

huishouding de WMO, draagt het college op een onderzoek te doen naar de huidige bereikbaarheid 

en tevredenheid bij de hulp bij de huishouding WMO, en op basis daarvan eventueel voorstellen 

voor verbetering te doen. De adviesraad voor het sociaal domein actief te betrekken bij dit 

onderzoek, de gemeenteraad uiterlijk in het najaar van 2015 over de uitkomsten van het onderzoek 

en aanbevelingen te informeren . En is mede ondertekend door de Partij va de arbeid, CDA, Nieuwe 

democraten  en wat hier nog niet bijstaat is ook door de VLP. 

DE VOORZITTER: deze motie krijgt mee nummer 2 en heet onderzoek naar bereikbaarheid en 

tevredenheid van de hulp bij de huishouding en toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars 

de fractie van de VLP. Mevrouw Koenraad. 

MEVR.KOENRAAD: ja voorzitter GroenLinks ziet ook wel echt iets in zo'n onderzoek omdat het best  

heel goed zou kunnen dat te weinig maatwerk wordt gegeven. Dus, alleen het bolletje 2 dus de 

adviesraad , is het niet zo dat de adviesraad eigenlijk de kans moet krijgen om zelf zo'n onderzoek 

ook uit te schrijven en nu gaan wij als gemeenterad eigenlijk een beetje voor de adviesraad zitten en 

dat ik weet niet heeft u daar over nagedacht, is dat handig, want ik GroenLinks denkt eigenlijk dat 

het beter is als de gewoon de adviesraad het voortouw zou nemen in dit onderzoek. 

MEVR.OUDHOF : ja het lijkt de SP fractie juist goed om als gemeente daar ook het voortouw in te 

nemen en de adviesraad daar wel een hele belangrijke rol in te geven want we hebben het natuurlijk 

heel lang een niet goed werkende WMO gehad he , dus het is ook heel belangrijk denk ik dat we nu 

die adviesraad wel bij gaan betrekken.  En ik denk dat het juist een hele mooie eerste klus eigenlijk 

voor die adviesraad is om daar aan te werken om eens te kijken of hoe staat het nu met die 

huishoudelijke hulp.  

MVR.KOENRAAD: ja voorzitter en dan wordt eigenlijk de raad ook opdrachtgever van de raad sociaal 

domein en dat nou precies het punt waar GroenLinks een beetje moeite mee heeft . Maar u vindt 

dat ook dus prima op idee. 

MEVR.OUDHOF: voorzitter dan als laatste, ook op de andere posten binnen het programma zorg en 

stimuleren zien wij liever dat dit geld in dit vroege stadium nog niet als dekmantel wordt gebruikt 

Laten we in ieder geval bij het voordeel van hulp bij het huishouden eerste het onderzoek 

afwachten. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om de functie van begeleiding binnen de WMO. Het 

college geeft zelf ook al aan dat het lastig is om daar omdat het ook een nieuwe functie is om daar 

nu al een gefundeerde prognose van te maken. Waarom dan nu al bijna een half miljoen als dekking 

te gebruiken als we nog niet weten hoe het daarmee gaat werken. Dit geldt ook voor de andere 

posten. Zoals hulpmiddelen bij woningaanpassingen, 200 duizend.  Een amendement wat de pvda 

straks gaat indienen om de betreffende begrotingspost om het geld daarbij te houden gaan wij dan 

ook steunen.  



DE VOORZITTER: dank u wel mevrouw Oudhof, de hee Yap werd al min of meer aangekondigd door 

mevrouw Oudhof, dus het woord is aan de hem. Meneer Yap van de fractie van de partij van de 

arbeid. 

DHR. YAP: voorzitter dank u wel. De PvdA ziet dat het in grote lijnen deugdelijk financieel beleid van 

onze gemeente de afgelopen jaren ook tegenvallers kan opvangen die vanuit het rijk worden 

veroorzaakt. Dat laat in ieder geval deze bestuursrapportage 2015 zien, of de enige 

bestuursrapportage. Wel is het zaak om naast deugdelijk financieel beleid in 2015 ook het 

maatschappelijk op orde te houden in Roosendaal. Treffend voorbeeld zien we al in het uitstel van 

de plannen omtrent de aanpak van de roosendaalse economie nogmaals pvda heeft er al vele malen 

naar gevraagd en in de bestuursrapportage zien we dat ook terug er wordt al een tekort verwacht 

van ruim 1,6 miljoen. Lijkt ons niet goed voorzitter. Verder valt ons wederom het overschot op 

binnen de niet vrij toegankelijke zorg, mevrouw Oudhof van de SP heeft hier ook al opmerkingen 

over gemaakt, we hebben ook nog daarover wat vragen gesteld om daar wat meer inzicht in te 

krijgen, en ik denk ook dat de motie die net is ingediend door de SP ons als gemeenteraad daar ons 

ook zeker bij kan helpen. Voorzitter ten aanzien van dat overschot binnen de niet vrij toegankelijke 

zorg hebben we een amendement voorbereid , eigenlijk in lijn met eerdere jaren die door de PvdA 

ook was gesteund. En het amendement ik zal het een voorlezen voorzitter, kort ziet op het 

raadsvoorstel zelf beslispunt 3 om die te wijzigen dat het verwachte overschot binnen het 

programma niet vrij toegankelijke zorg per saldo 1,4 miljoen euro nu niet wordt ingezet als 

dekkingsmiddel maar een eventueel overschot mee te nemen in de jaarrekening. Eigenlijk conform 

2014 zoals dat nu is gedaan bij de jaarrekening die we vanavond ook nog zullen vaststellen 

voorzitter. 

DE VOORZITTER: dit amendement krijgt mee nummer 2 en heet overschot gelden niet vrij 

toegankelijke zorg . 

DHR. YAP: voorzitter, het tweede punt wat ons opviel bij de bestuursrapportage  is het lijstje 

openstaande moties. In eerdere vragen bij de jaarstukken gaf het college nog aan dat de motie ten 

aanzien van het bibliotheekwerk is afgewerkt , nou wij zien dat anders . Wij denken dat op heden die 

motie niet is uitgevoerd. Daarover hebben we ook nog voorafgaand aan deze raadsvergadering een 

aantal vragen over gesteld,  en het antwoord dat lijkt een beetje op de eigen waarheid van dit 

college. Wij hebben tot op heden nog steeds geen alternatief aangeboden gekregen vanuit het 

college uiteraard in samenspraak met de bibliotheek, die recht doet aan alle opmerkingen die eerder 

zijn gemaakt door de fracties, door de bibliotheek zelf in de inspraak die ze eerder hebben gedaan. 

Maar ook de uitgangspunten die de gemeente heeft in het programma van eisen ten aanzien van het 

bibliotheekwerk . Wat we wel zien is dat er al een bezuiniging is ingeboekt vanaf 2015 en verder van 

250 duizend euro per jaar. Nou wellicht heeft de wethouder nog recent gesproken met de 

bibliotheek, maar de bibliotheekheeft in ieder geval aangegeven dat die opdracht niet past in het 

traject wat is afgesproken met de gemeente. Het lijkt of de tijdens het spel wat we aan het spelen 

zijn de spelregels steeds door de gemeente wordt veranderd, en we kunnen nu simpelweg 

constateren dat alle drie de punten zoals de motie de unaniem vorig jaar was aangenomen ja tot op 

heden nog niet zijn uitgewerkt.  En om dan te stellen dat wel zo is en dat met name nog ten aanzien 

van die meerjarige afspraken we nog bericht krijgen van het college . Voorzitter dat zie ik ook niet en 

dat is ook een beetje strijdig met de antwoorden die wethouder Verbraak eerder gaf op juist vragen 

van de RoosendaalseLijst vorige week in de commissie bestuur, waarin ze ook zelf aangaven van ja 



we hebben de bieb  gevraagd om plannen ten aanzien van de huisvesting op te schorten in 

afwachting van besluitvorming huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Nou daar hebben we 

vandaag dan wel een raadsmededeling  over gezien. Maar ten aanzien van de overige punten 

hebben we tot op heden nog geen voorstel gezien hoe dat er uitziet bibliotheekwerk van af 2016 en 

verder. Want wij hebben in de motie niet gevraagd om enkel de bezuiniging over 2015 te schrappen, 

we hebben gevraagd om recht te doen aan de gevoelens bij de raad de inspraak van de bieb en 

nogmaals de eisen van de gemeente. Vandaar voorzitter dat we toch vanavond daar over een motie 

willen indienen, de motie heeft eigenlijk dezelfde titel als vorig jaar en kort gezegd vraagt hij gewoon 

om die motie deugdelijk uit te voeren, die ook nogmaals recht doen aan het alternatief wat de 

bibliotheek heeft geschetst opmerkingen van alle politieke partijen daarover waar met name wordt 

ingezoemd op een kleine kleinere kernvestiging . De bibliotheek op school de aanpak 

laaggeletterdheid en volwaardige voorzieningen met voldoende service in onze wijken en dorpen. En 

ook uiteraard de beleidsuitgangspunten van de gemeente roosendaal.  En als tweede punt daarbij 

ook een realistisch subsidieplafond daarbij vast te stellen. Want ook daarover hebben we recent  

informatie gehad dat met die partijen du de culturele partijen in roosendaal over een aantal 

maanden definitieve afspraken worden gemaakt. Dus ja dan is het niet echt geloofwaardig voor ons 

zoals partij van de arbeid dat je dan kan stellen dat je wel alvast een bedrag in gaat boeken voor de 

bieb terwijl je ook aan de andere kant dan aangeeft dat je met ze in gesprek bent. Dus vandaar dat 

we dat toch nog willen borgen in een motie die daar nog eens goed op inzoemt. Voorzitter, en die 

motie die lijkt me hierbij ingediend. 

DE VOORZITTER: deze motie krijgt mee nummer 3 en heet bibliotheekwerk 

DHR. YAP : dank u wel 

DE VOORZITTER : dank u wel meneer Yap, zijn er nog andere in de eerste termijn, ik heb die niet 

genoteerd, maar ben ik niemand voor deze termijn van uw raad vergeten? Niemand, dan zal het 

college als volgt antwoorden, eerst wethouder Theunis, met name vanuit het financieel perspectief 

en daarna vakinhoudelijk de overige leden van het college naar gelang er vragen zijn gesteld.op die 

vakinhoudelijke onderdelen. Wethouder Theunis. 

WETHOUDER THEUNIS :  dank u wel voorzitter, allereerst de vraag volgens mij heb ik goed verstaan 

van de kant va de RoosendaalseLijst heeft de bestuursrapportage waarde, dat is de vraag aan het 

college. Het belang is natuurlijk de vraag aan de raad, maar die stelt hem wel via de auditcommissie. 

Natuurlijk heeft voor het college maar ook de ambtelijke organisatie de bestuursrapportage waarde. 

Het is voor  ons ook heel belangrijk en zeker ook voor de organisatie dat tussentijds de raad zich 

uitspreekt over afwijkontwikkelingen die hebben plaats gevonden. Moet er worden bijgestuurd of 

moet er niet worden bijgestuurd. En wat ook heel belangrijk is van ook voor de financiële beheersing 

die u geeft vaak de complimenten dat we die goed op orde hebben , terecht hebben we die goed op 

orde . Ook, en daar kom ik dadelijk op met het oog op de begrotingswijzigingen al dat soort zaken 

zijn ontzettend belangrijk voor ons en voor de financiële afdeling en voor de organisatie. Om met die 

begrotingswijziging om daar ook grip te houden op die zaak. Maar daar kom ik nog op. Ja de zorg van 

dhr. Brouwers voor de afdeling financiën , volkomen terecht, ik wilde toch verbreden natuurlijk. Ik 

ken die mensen en ze werken hard maar ik wilde het verbreden tot ook de rest van de organisatie. Ik 

denk niet dat er veel onderscheid is van. En zo'n opmerking als het gaat over vakafdelingen die 

bepaald gedrag vertonen, ja waarschijnlijk is dat de heer Brouwers gewend maar ik denk dat we in 



middels daar in de gemeente roosendaal binnen de organisatie dat we iets anders gewend zijn . En 

dat dat steeds meer en steeds beter verloopt. Zie ook het accountantsverslag waar de accountant 

heel duidelijk ook positief is. Maar dan wil ik toch even terug de waarde van de bestuursrapportage 

en met name het amendement van de PvdA, SP over die tussentijdse begrotingswijziging ten aanzien 

van de WMO Daar waar ik in 2014 nog duidelijk een begrip kon tonen in die zin ik snap dat vindt ik 

dat toch een wezenlijk andere situatie . Toen was heel duidelijk toen hebben wij al snel na 4 

maanden besloten om dat als dekkingsmiddel in te zetten voor andere doeleinden. Dat mag, ik heb 

toen ook gezegd maar ik had er wel begrip voor het feit inderdaad. Nou laten we dat nou even vast 

houden, vindt ik een uitzondering. Maakt het voor ons van financiën altijd heel moeilijk om dan 

vervolgens dat weer te volgen. Vind het nu een wezenlijk andere situatie en ik wil ook met claim dit 

amendement ontraden. En waarom, als u heel goed de bestuursrapportage leest en de financiële 

cijfers dan ziet u dat ook de tekorten de belangrijkste financiële bewegingen plaatsvinden binnen het 

financiële domein. U ziet het in de meicirculaire waar het grootste gedeelte van het tussentijds 

tekort veroorzaakt wordt door correcties binnen het sociale domein . En we zien nou ook binnen het 

verloop van het spannende 2015 jaar waar we zien een overschot op het gebied van de WMO en 

een ernstig tekort op het gebied van de jeugdzorg. En we zitten de komende jaren ook voor 2016 

zien e dat even, waar we met de meicirculaire duidelijkheid hadden over die bekende objectieve 

verdeelmodellen dat wij zien dat de zaak zich een beetje gaat settelen. Dus ik denk voor de 

financiële beheersing tussentijds dus als je zegt die correcties binnen dat sociaal domein, binnen het 

sociaal domein, vindt ik zo gek nog niet. Sterker nog voor ons is dat en dan ook voor die organisatie 

en de financiële afdeling belangrijk dat tussentijds die belangrijke besluiten genomen worden om 

dat goed te kunnen volgen. en ja, mocht het zo zijn dat we de plank misslaan met de WMO dat dat 

verwachte overschot niet optreedt maar wat minder is  te korten dan is het niet zo dat wij de zorg 

staken dan ziet u dat tekort ook wel in de jaarrekening . Ik hecht er dit keer duidelijk waarde aan dat 

ook de door u gekozen systematiek met de bestuursrapportage tussentijds afwijken en tussentijds 

bijsturen, maar tussentijds ook de begroting aan passen om het voor ons goed volgbaar, heb met 

grote klem volgt u dat ook gewoon, maakt het voor ons simpel en zo'n grote betrekking heeft dat 

ook niet.  

HEER DE REGT: ja dank u wel voorzitter, ik wil toch even mijn vragen nog nuanceren, natuurlijk heeft 

een bestuursrapportage waarde, alleen we gaan nu terug van peildatum 1-9 naar 1-6 en dan wordt 

natuurlijk het verschil tot het einde van het jaar alleen maar groter, en we constateerden vroeger 

dat er al heel veel afwijkingen waren en dat wordt volgens mij alleen maar meer. En hoe kijkt u 

tegen over die nieuwe opzet aan?  

WETHOUDER THEUNIS : ja nieuwe opzet terecht, ik ben wel blij met die nieuwe opzet , we zagen 

vaak maar daardoor zijn we ook samen met de raad voorzitterbesloten omdat te wijzigen. Meestal 

de eerste peildatum dat was nou 4 maanden daar zagen wij van dan is er nog veel onzeker en wat is 

de waarde van die peildatum naar 4 maanden. Vervolgens had je een beter beeld na 8 maanden 

maar dan kwam het pas oktober november in de raad  dan was het weer te laat om bij te sturen. 

Dus ik hecht er ook wel aan, ik vind het toch wel van belang dat je dat halfjaarlijks als je dat doet. 

Zondermeer. 

DE VOORZTITTER: Dhr. Yap op dit punt 



DHR. YAP : ja voorzitter, vraagje over het amendement en eigenlijk een beetje de verschuiving van 

dat gaan we dan maar eind van het jaar regelen. Ik zien nog niet echt verschil met 2014 want toen is 

het ook naar het einde van het jaar geschoven omdat verder op te nemen in de jaarrekening, en 

daar werden uiteindelijk ook potjes mee gedicht die gedicht moesten worden. Wat is het verschil, 

want dat doen we dan met dit amendement toch precies het zelfde, ten aanzien van de WMO 

WETHOUDER THEUNIS : het grote verschil is dat vorig jaar heel duidelijk werd gezegd door de raad 

toen zagen we nog in de afwikkeling van stadsoevers , dat was de argumentatie, toen had de raad 

zoiets wij willen even nog niet dat dat overschot ook maatschappelijk gezien voor het verhaal . 

Overschot voor de WMO niet nu al besloten mag worden om het gat op stadsoevers te dichten..Daar 

hadden we toen zoiets daar moet je gelet op de emoties even begrip voor tonen . Dat moet je even 

niet doen. Ik heb toen duidelijk gezegd doe dat nou eenmalig maar ga nou niet elke keer weer de 

krenten, vind ik, de krenten uit de pap dat een bepaald overschot dat je zegt dat mag je nog niet 

inboeken de andere overschotjes wel, want dat maakt het een beetje labiel en moeilijk ook 

beheersbaar en moeilijk uit te leggen. Dat heb ik er bij bedoeld. Dat voor de rest voorzitter , ja 

woonwagens,dat begreep ik totaal niet in relatie met de binnenstad eigenlijk, want het gewoon heel 

simpel, het is ook uitgelegd, wat dat tekort veroorzaakt op het gebied van de woonwagens, en het 

wordt binnen het domein wonen, wordt dat gewoon opgelost, dus, of ik heb iets gemist met die 

relatie met de binnenstad hoor, maar . Opbrengsten vastgoed heel simpel wij verwachten 

opbrengsten binnen het vastgoed dit jaar en dat moeten wij ook realiseren, en als we dat niet 

realiseren hebben we wat uit te leggen. Ben ik er. 

DE VOORZITTER : dank u zeer , ga ik even de overige collegeleden langs voor een vakinhoudelijke 

portefeuille, wethouder Verbraak 

WETHOUDER VERBRAAK : voorzitter ik heb een vraag gehoord van dhr. de Regt van de 

roosendaalseLijst in het kader van het programma van werken en ondernemen , gaat u inzetten om 

gelden mogelijk via het ministerie waar mogelijkheden zijn terug te halen, ja uiteraard. En uw 

opmerking over het economisch actieplan terecht dat je het tekort wat nu geschetst wordt dat je dat 

niet maar zo even inloopt zo simpel ligt dat niet. Maar we werken er wel heel hard aan om daar 

keihard mee aan de slag te zijn. Voorzitter dan in de richting van de partij van de arbeid de heer Yap, 

die het over het bibliotheek werk heeft. Ik dacht dat ik vandaag meneer Yap een helder antwoord 

had gegeven op de memorie van antwoord die u hebt ontvangen. Waarin ik heb gezegd dat de 

motie deels is afgedaan, u bent reeds op de hoogte van de plannen van de bibliotheek, ze hebben 

die ook in uw richting gepresenteerd. En vanaf vandaag is er ook helder hoe het zit met het 

huisvestingscenario, dat hing nog even boven de markt. Stadskantoor wel of niet deels in parrottia , 

nou daar is door mijn collega Lok helderheid over gegeven zojuist in het vragenhalfuur, dus we 

kunnen nu ook daadwerkelijk aan de slag met de bibliotheek om de moties die ingediend is ook 

verder uit te werken en ruim voor de begroting heb ik ook gezegd in de beantwoording ruim voor de 

begroting uw een helder plan voor te leggen. Ja voorzitter en dan denk ik dat zo helder is als glas dat 

dat er gaat komen en dat we daar hard mee aan de slag zijn. Voorzitter, dat waren de vragen. 

DE VOORZITTER: dank u wel, heeft u nog een vraag meneer van Gestel aan de wethouder?, ja, 

wethouder Verbraak. Gaat u gang meneer van Gestel. 

DHR. VAN GESTEL : ja voorzitter, goed om te horen dat u hem gaat uitvoeren, de motie. Echter in 

eerdere beantwoordingen van vragen van mijn collega's blijkt niet echt helder dat die motie 



uitgevoerd moet worden of dient te worden, wat dan ook het grote struikelblok is en wat dan data 

zijn waarop we dat kunnen verwachten. Waarom is die helderheid er niet eerder gekomen dan nu 

vanavond. 

WETHOUDER VERBRAAK: ja voorzitter, dat had alles te maken met uitstel dat we hebben bestudeerd 

of mogelijk een deel van het stadskantoor in parrottia gevestigd zou kunnen worden. En toen tegen 

de bibliotheek hebben gezegd, de bezuiniging die al in 2015 in zou gaan die hebben we toen 

opgeschort naar 2016, en die hebt u teruggevonden in de kadernota.  

DHR.VAN GESTEL : als laatste dan , voorzitter kunt u ons toezeggen dat u zodra u de motie dan heeft 

uitgevoerd ons daarvan op de hoogte stelt en natuurlijk ook de resultaten . 

WETHOUDER VERBRAAK : ja uiteraard. 

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder Verbraak, ik kijknaar wethouder Polderman. 

WETHOUDER POLDERMAN: ja dank u wel voorzitter, de heer de Regt die vroeg mij hoe dat nu zit 

met die collectieve ziektekostenverzekering, dat we daar 8 ton overhouden. Ik moet u zeggen dat 

toen ik dat las toen schrok ik daar ook een beetje van,want ik denk van nou het was aanvankelijk 

hadden wij geschat dat er 1500 burger gebruik van zouden maken, en het zijn er maar 263 en dat 

verklaart dit enorme overschot. En mijn eerste reactie was ook ,nou dan is dat dan mislukt. Dat 

moeten we wel nuanceren en de verklaring is dat wij vrij laat dit hebben, in de markt kunnen zetten,  

en er was eigenlijk in het geweld van wat al die ziektekostenverzekeringen dan op dat moment doen 

van het is tijd om te veranderen. U kent al die spotjes wel. En kennelijk hebben we een hoop 

inwoners van ons die eigenlijk voor deze volgens ons nog steeds uitstekend product er voor gekozen 

om toch ergens anders een verzekering af te sluiten. Wij verwachten omdat we denken dat we een 

goed product aanbieden dat dat volgend jaar op gaat lopen, dus wat dat betreft dat dit een eenmalig 

overschot is en dat we dat volgend jaar anders zullen zien. Dus dat is de verklaring daarvoor. Het is 

ook beetje een gevolg van en dan zie je dat elk voordeel zijn nadeel heeft, dat we dit hebben 

samengewerkt met verschillende gemeentes hebben we dit pakket aangeboden de VNG heeft zich 

daarmee bemoeid de onderhandelingen ook, tussen de ziektekostenverzekeraars en de aanbieders, 

de gemeenten heeft wat langer geduurd, zodoende waren we eigenlijk te laat met het aanbieden. 

Vandaar dus een wat teleurstellend gebruik van. Dan vraagt ook de heer de Regt en ook dhr. de 

Brouwer, vragen ja hoe betrouwbaar zijn nu die cijfers over die WMO en toch dat overschot, hoe zit 

dat. Het jaar is nog maar halverwege, dat is op zich wel de vinger op de zere plek. Ik denk dat het 

inderdaad goed is om daar heel kritisch naar te kijken. Wat dat betreft en dan kom ik bij de motie, 

ben ik op zich wel blij met de motie die u indient omdat toch naar onderzoek te doen. Zoals u 

inderdaad weet hebben wij natuurlijk het afgelopen jaar het moeten doen zonder functionerende 

WMO raad. Dus met name de input van zeg maar de cliëntenkant over hoe het zit is wat 

achtergebleven, ik ben blij dat we nu een sociaal een adviesraad voor het sociaal domein hebben. En 

ik heb ook al voor ik deze motie zag overlegd met hun om te kijken of zij eventueel bereid zijn om 

een onderzoek of een enquête te doen naar naar die tevredenheid en die bereikbaarheid, want dat 

is natuurlijk belangrijk en zij zijn daar zeker toe bereid. Dus het tweede bolletje gaan we zeker doen 

en op zich is het denk ik de andere opdrachten die wij hier krijgen zijn zeer wel uit te voeren en ik 

denk dat dat ook de inzicht in of de cijfers allemaal kloppen gewoon ons verder helpen want het 

blijft altijd toch merkwaardig fenomeen van je houd kennelijk zoveel geld over en dan is steeds de 

signalen die wij ambtelijk krijgen en ook van de instellingen, want ik heb nog overlegd met de 



thuiszorginstellingen en dan hoor, dan vraag ik krijgen jullie signalen waarvan dat het niet goed is, 

nee krijgen ze ook niet.  Dus het is alleen dan de vraag vanuit de cliëntenkant om te kijken van of 

inderdaad goed zijn en wat dat betreft heb ik daar goede moed op maar ik weet het graag zeker, dat 

is eigenlijk het punt. 

DE VOORZITTER: Mevr. de Beer 

MEVR. DE BEER: ja dank u voorzitter, wethouder Polderman is blij met een onderzoek hij zwakt het 

in mijn beleving wel een beetje af door het  woord enquête te gebruiken, dat vind ik toch een wat 

eenvoudigere manier om iets te toetsen. Nu heeft u begin deze maand al een raadsmededeling uit 

gedaan waarin u aangaf dat er toch een herstructurering van hulp bij de huishouding  zal komen, een 

andere manier van werken. Denkt u dat u niet zou kunnen volstaan met een goed communicatieplan 

er onder. Dus dat er niet echt hé, dus dat het misschien nog een andere manier om mensen te 

bereiken maar hoe bereik je mensen die je nu niet bereikt met een onderzoek. Dat is eigenlijk mijn 

vraag. 

WETHOUDER POLDERMAN : nou het een sluit denk ik het ander nog niet uit. Je kunt onderzoeken 

hoe  zoals ze het nu gedaan hebben of dat gewoon aansluit bij de behoefte die er is. En daarnaast 

zijn wij ook met de 6 in discussie van hoe we het opnieuw gewoon moeten vormgeven. Dus dat is 

iets wat mekaar volgens mij niet tegen praat, dat kan elkaar alleen maar versterken. Hoe meer 

kennis je verzamelt over hoe het valt de uitvoering hoe beter is om dan te blijven aansturen. Dus ik 

zie daar geen problemen mee. En overigens naar mevrouw Koenraad toe, het is inderdaad het 

college dat de opdracht geeft naar de adviesraad, dus u draagt als raad het college op en vervolgens 

doen wij het verzoek aan de , als college het verzoek aan de adviesraad.  

DE VOORZITTER: mevrouw de Beer nog een tweede..ja 

MEVR.DE.BEER : ja toch nog even voorzitter, u vindt dus een goed communicatieplan niet voldoende 

om straks te kunnen zeggen wij hebben de mensen die nu gebruik zouden kunnen maken van hulp 

in de huishouding bereikt. U vindt daar een onderzoek voor nodig. 

WETHOUDER POLDERMAN: nee, u zult mij niet horen zeggen dat de wij als gemeente natuurlijk 

verplicht zijn om zo goed mogelijk te communiceren over de plannen die wij moeten uitvoeren, of 

moeten laten uitvoeren. Absoluut, maar dat staat los van toch wel de behoefte die wij hebben met 

name vanwege het toch niet hebben van een goed functionerende adviesraad dat met name vanuit 

die cliëntenkant , beter gevoed kunnen worden dan wij de afgelopen jaren zijn geweest. Zeker 

gezien alle veranderingen die er zijn geweest, u weet ook er is natuurlijk heel veel onrust. Dus het is 

goed dat een ander instituut dan de gemeente zelf zo'n onderzoek doet. Nou staat nog net iets meer 

op afstand wantik denk dat de informatie die er uitkomt ons alleen maar ten dienste kan zijn. 

DE VOORZITTER : de heer van de Beemt ook op dit punt 

DHR VAN DE BEEMT: ja dank u wel voorzitter dus het college vindt het goed dat er een onderzoek 

komt maar waarom heeft u dat dan nog niet gedaan, waarom bent u zelf dan niet met het idee 

gekomen om een onderzoek te doen. 



WETHOUDER POLDERMAN : ja dat is een gewetensvraag ik heb u niet vertelt verklapt dat ik in 

overleg al was met de adviesraad voor het sociaal domein om dit bij hun wegleggen. Dus dit valt 

gewoon mooi samen.  

DHR. VAN DE BEEMT : dus u bent eigenlijk al begonnen met het onderzoek. 

WTHOUDER POLDERMAN: nou ik heb de besprekingen al gehad met de voorzitter van de adviesraad 

of ie daar toe bereid was, hij is er op dit moment mee bezig, dus in die zin loopt het zoals het loopt 

en dat het mooi samenvalt vindt ik prima.   

DHR. VAN DE BEEMT : dus als ik goed begrijp is een beetje toevallig, mag ik hopen, dat we hier 

vanavond een debat hebben over iets wat eigenlijk al begonnen was. Nou hartstikke goed dan.  

WEHOUDER POLDERMAN : zo loopt het soms ja. Voorzitter dan kom ik bij het amendement van wat 

de partij van de arbeid heeft ingediend, ja collega Theunis heeft uitstekend vanuit financieel ogening 

beargumenteerd waarom hij dit amendement als college moet ontraden, en ik denk ook met 

hetgeen wij laten onderzoeken dat dat alleen maar in dezelfde lijn is want hoe meer wij beter weten 

hoe beter we kunnen bijsturen. Dus wat dat betreft denk ik dat voldoende. 

DE VOORZITTER: dank u zeer wethouder Polderman, vervolgens ga ik naar wethouder Lok. 

WETHOUDER LOK: ja voorzitter dank u wel, twee partijen hebben iets gevraagd over de 

parkeerheffing. Meneer de Regt RoosendaalseLijst over een structurele oplossing van het tekort. U 

begrijpt dat de functie bestaat uit twee delen, uit twee kanten de opbrengsten kant en de 

kostenkant. Dus we gaan ook kritisch kijken naar de kosten of daar wel de juiste kosten allemaal in 

zijn toegerekend of niet of dat daar iets niet goed in is. De opbrengst ligt zoals we het nu kunnen 

zien op het  niveau van 2014, dus daar kan ik niet echt in liggen . Of we ons misschien hebben 

verrekend in meer opbrengst dat zal kunnen, maar bij de kadernota 2016 vooral hebben we u al 

aangemerkt dat we in het najaar met een parkeerplan komen om , nou ja al die dingen te bekijken 

van wat hoe gaat het echt zitten en waar liggen de en waar worden de verschillen nou echt door 

veroorzaakt, en waar kunnen we wat aan doen. En ding is wel waar dat zag u ook al inde 

jaarrekening 2014 dat de naheffingen in ieder geval fors lager zijn. Dat kunnen we aan de ene kant 

jammer vinden want het levert geen geld op aan de andere kant constateren we met een zekere 

tevredenheid dat blijkbaar het betaalgedrag beter wordt, en dat is ook wel weer gunstig. Meneer 

Brouwers van de VLP heeft ook een vraag over de parkeeropbrengsten hoe ze zich verhouden met 

de bestemmingsreserve. Als het om deze getallen blijft zou blijven gaan de komende jaren dat biedt 

de bestemmingsreserve daar geen soulaas meer voor, dat heeft u ook kunnen lezen  We hopen dat 

het niet zo blijft, en mocht het wel zo blijven dan zoeken we het vooraal niet in het verhogen van de 

tarieven laat dat duidelijk zijn. Maar dan moeten we wel iets bedenken wat als ja als er een 

probleem ontstaat dan moeten we dat gat wel proberen te dichten en dat gaan we niet doen door 

tarieven te verhogen. Meneer Brouwers vraagt ook nog iets over het paviljoen . Het is een heel 

ingewikkeld verhaald maar ik ga het u hel simpel proberen uit te leggen. Aanvankelijk dus dat is dan 

5 jaar geleden is de huur vastgesteld op een verwachte opbrengst . Een verwachte omzet van het 

paviljoen. En achteraf is gebleken da die nogal ruim was ingeschat door ons en ook in samenwerking 

met de exploitant en dat die omzet die we toen met z'n allen verwachtten nooit gerealiseerd is 

geworden. Dus waar hebben we ons afgelopen maanden mee bezig gehouden om een reële huur. 

We hebben nu een huur bepaald in overleg met overigens met de uitbater op basis van een 



marktconforme huur. Dat hoort ook gewoon een keurig bedrag per vierkante meter, en dat hebben 

we afgezet als we dat nou vanaf het begin af aan gedaan zouden hebben, en dan blijkt dat we dan 

58.000 euro teveel, tussen aanhalingstekens teveel, maar het was een ander uitgangspunt, teveel in 

rekening zouden hebben gebracht. En dat boeken we nu af. Dat hoeft ie niet te betalen, en hij 

betaalt overigens keurig. Tot zover. 

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder Lok, vervolgens het woord aan wethouder Schenk. 

WETHOUDER SCHENK : dank u wel voorzitter, voor mij slechts een vraag van de heer Brouwers van 

de VLP. De vraag luidde waarom zijn de extra kosten in de berap voor de Passerelle niet gelijktijdig 

meegenomen in de kadernota. Nou het is zo dat wel degelijk in de kadernota een bedrag is 

opgenomen voor de Passerelle. Er staat bij de ariaal uitbreiding beheer openbaar gebied een bedrag 

van een kleine 80.000 euro is daarbij inbegrepen.  

DE VOORZITTER : de heer Brouwers, een vraag aan mevrouw Schenk 

DHR. BROUWERS: ja voorzitter dat was de vraag niet, de vraag was waarom we in de kadernota een 

bedrag opnemen en nu in de bestuursrapportage weer een bedrag. Mijn vraag is waarom is dat niet 

als eerste gelijk in de kadernota opgenomen, want in de kadernota hebben we 76.000 opgenomen 

en nu in de bestuursrapportage nemen we weer 28.000 op. Dus de vraag is waarom is dat niet in een 

keer meegenomen.  

WETHOUDER SCHENK: het is zo dat die 28.000 euro is nu opgenomen in de berap en dat is 

aangegeven dat wij kosten hebben gemaakt aan het onderhoud en energiekosten voor de 

Passerelle. In de begroting van de begrotingsbehandeling vorig jaar van 2015 hebben wij die 

onderhoudskosten niet meegenomen, dus vandaar dat wij nu een nadeel boeken in de berap. En in 

de kadernota geven wij aan dat wij wat we op willen gaan nemen in de begroting voor 2016 wel dat 

bedrag mee gaan nemen. Dus dat is dat zijn toch twee verschillende dan.  

 

DE VOORZITTER: dank u wel wethouder, dan heb ik zelf nog een vraag van de heer de Regt over de 

waterschapsverkiezingen in combinatie met provinciale staten. Als ik u goed heb begrepen wat we 

eerder hadden geantwoord dat er in het kader van de kosten van die gecombineerde verkiezingen 

dat dat geen baten zou opleveren nu schetsen we een voordeel van 119.000 euro . Dit is natuurlijk 

een wijziging op de begroting van vorig jaar en wij hadden toen niet kunnen bevroeden dat van de 

rijksoverheid wij een extra bijdrage zouden krijgen met het oog op de waterschapsverkiezingen. Dus 

af en toe hebben we ook ontzettend veel gemak van de rijksoverheid. Dat hebben we niet ten volle 

hoeven te benutten vanwege heel goed samengaan wat betreft stemlokalen, een geweldige 

medewerking trouwens ook van het waterschap, om die combinatie zo slim te doen dat inderdaad 

dit bedrag overhouden om het zo maar te zeggen. We pleiten ervoor om het bedrag zo toch wel 

geaddokeerd te houden want een aantal van u zal hopen dat het kabinet Rutte 2 de rit uitzit en een 

aantal niet. Stel dat dat niet het geval is en we zitten in 2016 weer met opnieuw verkiezingen dan is 

het toch wel handig dat we nog wat in de knip hebben zitten, geoormerkt op dit soort verkiezingen 

maar dit is de reden van het voordeel.  

DE VOORZITTER: dan nog een voordat de termijn, de eerste termijn helemaal eindigt, de uitnodiging 

aan de heer van Ginderen als voorzitter van de auditcommissie hoe hij zich voelt bij de formulering 

in het dictum, of ie nou een opdracht wil krijgen of een verzoek wil krijgen. Vertel het ons eens. 



DHR. VAN GINDEREN : voorzitter, dank dat u de voorzitter van de auditcommissie hier wil laten 

spreken. Ja het is een discussie die we al eens wat eerder hebben gehad, en laat ik maar een heel 

klip en klaar zijn, de verordening op de auditcommissie door uw raad aangenomen voorziet er niet in 

dat de auditcommissie opdrachten aanneemt. Heel helder. Maar daar tegenover staat dat ik de 

verordening ondertussen nog eens even goed heb nagelezen en ik zie wel ruimte in hetgeen wat u 

hier bedenkt. Want per slot van rekening staat onder een van die punten dat het de taken van de 

auditcommissie is om onder andere over de planning en controlccles te spreken op periodieke basis 

met de portefeuillehouder e met de concerncontroller, dat doen ij ook altijd, zullen wij ook na de 

zomer doen. Het verslag daarvan vind u zoals e doen gebruikelijk weer in onze notulen, dus dan 

denk ik dat u op deze manier niet in formele maar wel in informele zijn op uw wenken wordt 

bediend. Dank u wel. 

DE VOORZITTER : dank u welmeneer van Ginderen, als voorzitter van de auditcommissie . Ik heb 

begrepen van de griffier dat de heer Yap een verzoekje wil doen. 

DHR.YAP: voorzitter een hele korte schorsing in verband met het wel of niet indienen van de 

voorstellen zoals die nu, de wijzigingsvoorstellen zoals die nu voorliggen. 

DE VOORZITTER: ja, laat ons zeggen, 3 minuten maximaal 5. De vergadering is eventjes geschorst. 

DE VOORZITTER : Dames en heren,ik voel aan dat u toe bent aan het vervolg. Ja ik zie de heer 

Verhoeven knikken en dat zo is dan is dat zo. Namens de heer Verhoeven gaan we beginnen. De 

heer Yap, u had de schorsing aangevraagd, wat heeft u dat opgeleverd waar wij van kunnen 

genieten. 

DHR. YAP: Vooralsnog staat alles nog zoals in eerste termijn. 

DE VOORZITTER: wat een oogst, goed, dan zijn we weer 5 minuten verder. Akkoord dan gaan wij 

maar snel door naar de tweede termijn en dan kijk ik eerste even naar die raadsfracties onder u die 

in eerste termijn het woord niet hebben gevoerd, maar dat nu wel wensen. Ik inventariseer dat 

even.  Ik noteer een nieuwe woordvoerster mevr. van de Nieuwenhof van de fractie van het CDA. en 

de heer Schijvenaars meldt zich nu ook. Ja  

MEVR. VAN DEN NIEUWENHOF: ja dank u wel voorzitter, zowel werk als zorg ze zijn beide 

belangrijke speerpunten voor het CDA. Met deze speerpunten in ons achterhoofd, zijn voor ons uit 

de bestuursrapportage natuurlijk de meest in het oog springende verschillen in de programma's 

werken en ondernemen en zorgen en stimuleren. We werken in een ondernemen. Ja het tekort op 

van 1,8 miljoen op het uitkeringendeel dat onderstreept nog maar eens extra het belang van het 

inmiddels aangekondigde economisch actieplan . Dat onderstreept sowieso ook nog eens een keer 

dat er nog meer aandacht moet komen moet zijn voor werk en ook voor passend werk voor diegene 

met een langere of kortere afstand tot de arbeidsmarkt. Ten aanzien va het programma zorg en 

stimuleren valt natuurlijk ook, het is al vaker genoemd vandaag, het overschot van 1,5 miljoen op de 

huishoudelijke hulp. Zo'n overschot is niet nieuw het is een gevolg van eerder ingezet beleid ook dat 

is duidelijk maar evengoed roept het wel de vragen op. De vragen zijn wel legitiem, van krijgt 

iedereen wel de zorg de huishoudelijke hulp die men nodig heeft. En wij willen vooral waakzaam 

blijven en de vinger aan de pols houden en erop toezien dat niemand tussen wal en schip valt. 

Vandaar ook dat wij de motie voor het onderzoek naar bereikbaarheid en tevredenheid van de 



hulpbij de huishouding mee hebben ingediend. Wethouder Polderman gaf al aan deze motie te 

omarmen en er blij mee te zijn,dus ook dat vinden ij een logisch antwoord. Een logische reactie van 

de wethouder. Dan wil ik nog even ingaan op de moties en amendementen die er nu nog steeds 

liggen, want ik heb net van de heer Yap begrepen dat alles blijft zoals het is. Alleen van de heer de 

Regt heb ik wel begrepen dat de motie van de evaluatie bestuursrapportage wordt ingetrokken dus 

dar zeg ik even niets over, dat klopt maar dat mag hij dadelijk zelf nog toelichten. ja, ik geef graag 

ruimte aan de grootste partij. Nou het amendement de van de partij van de arbeid, Sp, VLP 

overschot gelden niet vrij toegankelijke zorg, dat gaan we niet steunen. We volgen hierin de 

redenering van wethouder Theunis over de systematiek van tussentijds bijsturen en ook wethouder 

Polderman die dit onderstreept. Deze steunen we dus niet. De motie bibliotheekwerk, ja we 

begrijpen wel de partij van de arbeid en de andere partijen bedoelen maar toch vinden wij hem nu 

overbodig geworden gezien de antwoorden van de wethouder bij de memorie van antwoord , want 

wat zegt de wethouder daarin, hij heeft het net ook nog eens herhaald, hij gaat namelijk samen met 

de bibliotheek werken aan meerjarige afspraken. En dat is precies wat u wilt, en wat trouwens ook 

het CDA wil.  Dus in die zin vinden wij die motie nu gewoon overbodig, en ja we zullen hem daarom 

ook niet steunen. Maar is aan u om hem al dan niet in stand te houden. Tot zover. 

DE VOORZITTER: dank u wel mevrouw van den Nieuwenhof, ik ga naar de her Schijvenaars van de 

fractie van de Nieuwe Democraten . 

DHR.SCHIJVENAARS:dank u wel voorzitter, laat ik beginnen me dank uit te spreken aan de 

ambtenaren voor het vele en harde werk wat ze hebbe gedaan voor de berap. Wat ze in het 

verleden ook hebben gedaan de kadernota natuurlijk, maar tegelijkertijd moeten we met elkaar ook 

wel beseffen dat deze systematiek van berap kadernota's en dergelijke dat dat misschien toch een 

systematiek is waar we afscheid van moeten gaan nemen. En in dat kader sluit ik me aan bij de 

woorden van de voorzitter van de auditcommissie, dat we dus geen motie moeten indienen, want 

dan gaan we van de auditcommissie een politiek orgaan maken, maar ik denk dat het duidelijk is, dat 

is ook een kerntaak van de auditommissie om regelmaat in die p en c cyclus discussie met het 

college te overleggen.  Maar wat is handig en verstandige ik verzoek ook aan de RoosendaalseLijst 

om haar motie wat dat aangaat in te trekken. Dan de berap in zijn algemeenheid, als ik de termijnen 

op me laat inwerken van de collega fracties, dan is eigenlijk de teneur het is allemaal ja te vroeg het 

is allemaal een beetje te snel en wat kunnen we er eigenlijk mee. Want ook de discussie over het 

voorspellend vermogen staat gewoon centraal en dat is in deze berap ook duidelijk aan de orde. Een 

voorbeeldje daarvan is wat binnen de berap bestaat b.v. dat er geen budget is voor de bestrijding 

van gladheid. Nou, dat is dit moment met tropische temperaturen ook geen discussie die aan de 

orde is. Maar weet wel dat het klimaat hoge temperaturen, lage temperaturen extreme 

weersomstandigheden, dus we weten met elkaar dat er straks toch weer hard gaat sneeuwen, hard 

gaat vriezen, mogelijk. En dan en dan zal wethouder Schenk ook moeten terugkomen bij de raad met 

de mededeling van ja ik heb toch weer een paar honderd duizend euro nodig, misschien wel 

afhankelijk van de weersomstandigheden misschien wel een miljoen of meer. En dan verdwijnt dus 

weer zegmaar alle effecten van de berap , en die dan worden verwerkt in de begroting dus. 

Voorzitter we kunnen heel lang spreken over de berap maar het is allemaal zo onzeker en zo 

onvolledig . We snappen wel dat de wethouder zegt van het is een sturingsinstrument interne om 

inderdaad te weten van hebben we nog geld over , hebben we ergens geldtekort, moeten we aan de 

knoppen gaan draaien. Maar als ik kijk naar het debat op dit moment dan geloof ik niet dat we de 

berap op dit moment aan het behandelen zijn met echte hoofdzaken voorzitter. Wat misschien wel 



relevant is en dan kijk ik naar de auditcommissie maar ik kijk ook naar de wethouder van financiën , 

dat is inderdaad met elkaar te beseffen hoe belangrijk het wordt straks de actualisatie van de 

reserves en de voorzieningen. Want dan heb je namelijk echte informatie dan weet je namelijk 

werkelijk wat er nou precies aan de hand is, wat voor ruimte er is en wat er dan integraal behandeld 

met de programmabegroting. Dus ook dat advies geef ik maar mee aan de auditcomissie, ja om 

straks bij een moderne cyclus juist te focussen op jaarrekening op de meicirculaires wat erbij hoort 

en op die actualisatie reserves en voorzieningen en dan de programmabegroting. Dan heb je een 

logisch geheel en dan kun je echt met elkaar het debat voeren op hoofdlijnen. De motie van de SP 

over de WMO heeft u al gezien in de stukken die dienen wij met plezier gezamenlijk in.  

DE VOORZITTER: dank u wel de heer Schijvenaars nog andere van uw raad anders dan een eerste 

termijn.. Niemand, ja ik kom zo bij de volgorde. Even aanderen, niemand vergeten, dat is niet het 

geval. Dan ga ik de volgorde van de eerste termijnen ook nu af en dan begin ik bij de heer de Regt 

van deRoosendaalseLijst. 

DE HEER DE REGT: ja dank u wel voorzitter, heel even een korte reactie, vandaag werd de kader, of 

tenminste de berap behandeld en vandaag vonden we pas de stukken in het postvak, dus dat is wel 

erg laat, hopelijk kan dat in het vervolg iets eerder gebeuren. De VLP maakte onlangs een opmerking 

de kadernota dat er teveel foto's in stonden. Nou ik vind b.v.deze foto heel mooi dus voor mij 

betreft kunnen er geen genoeg foto's in staan. Even kijken, we hebben vorig jaar een raadsvoorstel 

aangenomen over de nieuwe planning en controlcycles en daarin is eigenlijk afgesproken dat we als 

peildatum  juli zouden gebruiken, we gebruiken nu 1 juni dus een vraag aan de wethouder waarom 

we toch een maand naar voren gegaan zijn. Ik heb er zelf wel een idee bij, maar misschien kan de 

wethouder daar iets over zeggen. Dan even de moties en amendementen . Nou onze eigen motie die 

is door het CDA al ingetrokken, dus dat vind ik , ik hoef daar voor de rest niets aan toe te voegen. De 

voorzitter van de auditcommissie maakt een zeer betrouwbare indruk dus wij gaan er gelijk van uit 

dat hij zijn toezegging waarmaakt. Dus wij trekken de motie hierbij in . 

DE VOORZITTER: even voor de goede orde motie nummer 1 heet evaluatie bestuursrapportage is 

ingetrokken, maakt dus geen onderdeel meeruit van het debat. 

DHT. DE REGT: dan de motie naar het onderzoek van de WMO, wij zaten daar vrij kritisch in maar 

uiteindelijk hebben we toch besloten om hem te gaan steunen, want we denken dat er toch wel enig 

nut op kan brengen, dus wij gaan die ook steunen. Motie bibliotheekwerk om exact dezelfde 

redenen als mevrouw van den Nieuwenhof aangaf gaan wij die ook niet steunen en datzelfde geldt 

voor het amendement van de PvdA, Sp en de VLP  over het overschot van de niet vrij toegankelijke 

zorggelden. Tot zover. 

DE VOORZITTER : dank u wel meneer de Regt, ik ga naar dhr. Brouwers van de fractie van de VLP. 

DHR. BROUWERS: ja dank u wel voorzitter, allereerst zijn wij hier bezig met een hele serieuze zaak 

voor de bestuursrapportage. Ik kom nog graag even terug op de woorden van dhr. de Regt over de 

foto's met de kadernota. Destijds is ook door wethouder Theunis aangegeven van als de VLP 

problemen heeft met fotootjes dan moeten ze zelf maar wat fotootjes aanleveren dus ja.Dus ja wij 

hadden vorige maand van wethouder Lok gehoord dat hij een glazen bol had en dat hij in de 

toekomst wil kijken dus wij hadden eigenlijk zoiets van waarom wordt deze foto ook niet in de 

bestuursrapportage opgenomen. Tot zover voorzitter. 



DE VOORZITTER : ja dank u zeer, ik ga naar mevrouw Oudhof van de fractie van de SP. 

MEVR. OUDHOF: voorzitter dank u wel. Allereerst zijn wij blij met de reactie van de wethouder op de 

motie van het onderzoek, we zijn dat de wethouder de motie toejuicht en steunt en dat er inmiddels 

ook al gesprekken plaatsvinden met de voorzitter van de adviesraad van het sociaal domein.  Met 

zoiets heb je natuurlijk altijd kan je je afvragen wat was er eerder de kip of het ei, dus dat is altijd 

met zoiets. Reactie van de wethouder op het overschot niet vrij toegankelijke zorg, dat amendement 

wat door de PvdA o.a. en door de andere partijen ingebracht is, de SP wil daar toch nog over 

opmerken , ja wij vinden toch dat het er vooral bij dit programma wat voortvarende en wat 

voorbarige dekkingen gezocht worden. En ja de eerste cijfers zijn natuurlijk bekend en dat gaat 

natuurlijk ook nog maar over de eerste maanden. En ja dan rekent het college zich ook wel 

misschien wel rijker dan dat het is. De WMO, het overschot op de WMO, ja de wethouder zegt van 

er is wel een verschil met de jaarstukken 2013 toen we dat overschot wel hebben laten staan, hij 

noemde dan de stadsoevers, ja emotioneel is dat zeker een verschil denk ik, maar ja, formeel denk ik 

dat er niet zo heel erg veel anders is, en ja wat de SP betreft zeggen wij van wacht nou eerst her 

onderzoek eens af en ga dan eens kijken wat we met dat overschot van de WMO doen. Dus wat ons 

betreft ja zouden wij toch graag dat geld willen laten staan. Dank u wel. 

DE VOORZITTER: dank u wel mevrouw Oudhof, ik ga naar dhr. Yap van de fractie van de PvdA. 

DHR. YAP: ja voorzitter, nogmaals wij hebben de motie bibliotheekwerk toch weer voorliggen, juist 

gelet op de antwoorden van het college en daarnaast ook de enkele opmerking die in de 

bestuursrapportage is opgenomen. Daarover staat over die motie letterlijk dat er structurele 

subsidie komt op het bibliotheekwerk van 150.000 euro vanaf 2016 is verwerkt. Nou ja ik denk niet 

dat deze motie overbodig is, dat het antwoord van de Roosendaalse  Lijst, en het CDA wel op 

verwacht alleen ik hoop dat u ook heeft geluisterd naar de uitleg die daarover is gegeven.  Wij 

denken dat u daarmee het college maar bovenal de bibliotheek voor een onmogelijke opdracht stelt, 

want we zijn ook uitvoerig voorgelicht door de bibliotheek .Onlangs zijn raadsleden uitgenodigd om 

bijgepraat te worden over de stand van zaken, nou daarin werd ook alweer duidelijk dat het niet 

haalbaar was. Ik weet niet meer zeker of de bieb al bekend was dat die bezuiniging op die wijze als 

door het college is voorgesteld zo is ingeboekt vanaf 2016. En ik meen ook dat het antwoord van het 

de verantwoordelijke wethouder niet klopt, want die fasering leest de wethouder zo dat het vanaf 

2016 kan, 250.000 euro , nogmaals daar was de inspraak toch anders. Vandaar ook die motie, lijkt 

ons niet overbodig, maar lijkt ons juist een verscherping van de motie die we eerder hebben 

ingediend en nu nogmaals willen bevestigen om het college ook met een nog duidelijkere opdracht 

op pad te sturen.  

DE VOORZITTER : dhr. Schijvenaars 

DHR. SCHIJVENAARS : dank u wel, als ik nou uw motie goed lees en begrijp en als ik het debat goed 

heb gevolgd en de reactie van u maar ook van de wethouder dan ontstaat bij mij wel de indruk dat 

er twee waarheden met elkaar aan het strijden zijn. Wat is uw opvatting vind u nou dat u de 

waarheid spreekt of vind u dat de wethouder de waarheid spreekt, want twee waarheden in een 

verhaal is altijd wat lastig. 

DHR. YAP: voorzitter daar ben ik het met u eens dat dat lastig is maar ik denk dat de constateringen 

zoals die zijn opgenomen in de motie helder zijn. We hebben vorig jaar unaniem een motie 



aangenomen over de bibliotheek, met een opdracht die drie punten omvat, nou dat heb ik in de 

eerste termijn ook voorgehouden. We lezen in de bestuursrapportage dat er een bezuiniging wordt 

ingeboekt niet conform de opdracht motie. Vervolgens geeft het college aan dat ten aanzien van de 

subsidie regels ten aanzien van de culturele instellingen er nog gepraat wordt. Nou u kun je dan 

zeggen dat je een bezuiniging al inboekt terwijl je nog in gesprek gaat over wat realistisch is. Dus 

vandaar dat ik dan zeg dat is dan in ieder geval de waarheid van de indieners van deze motie , dan 

sturen we de verantwoordelijke wethouder met een nog duidelijkere opdracht op pad omdat te 

regelen met de bibliotheek. 

DHR. SCHIJVENAARS : nu heeft de wethouder gezegd dat hij de motie wel heeft uitgevoerd, en u 

zegt nu, ja de motie is niet uitgevoerd dus die moet aangescherpt worden. De CDA fractie beschermt 

haar eigen wethouder, dat is voorspelbaar. Maar wat vind u nou als indiener dan, vind u nou 

eigenlijk wel dat de wethouder in die zin goed zeg maar heeft gefunctioneerd met betrekking tot het 

realiseren van de aangenomen motie 

DHR. YAP : nou  voorzitter laat ik daar twee dingen over zeggen, 1, ik vind het altijd opvallend dat op 

de dag van de raadsvergadering informatie krijgen die betrekking hebt op een bepaald onderwerp . 

nou om dit de concretiseren, vandaag krijgen we bericht over de huisvesting, mogelijke huisvesting 

van de ambtelijke organisatie waarbij Parottia afvalt , dus zegt de wethouder we kunnen na vandaag 

weer verder met de bibliotheek en de focus op Parottia .Dat vindt ik opvallend, 2 of de motie nu wel 

of niet is uitgevoerd daar is denk ik het antwoord helder anders had ik deze motie ingetrokken dan 

wel niet ingediend vanavond. 

DE VOORZITTER : dhr. van den Beemt  

DHR. VAN DEN BEEMT : ja dank u wel voorzitter, de airco staat aan dus we hoeven ons geen zorgen 

te maken over een verhit debat, maar zegt de heer Yap nou dat het college regelmatig de raad aan 

het bedonderen is. 

DHR. YAP : ja voorzitter, nee want volgens mij heb ik die woorden niet geuit. Ik heb alleen gezegd 

dat ik het opvallend vind dat we op de dag van de vergadering, ik kan me nog eerder voor de geest 

halen dat we het eerder oer de bibliotheek hadden en dan wordt er gezegd ik heb vanmiddag nog 

met de directeur van de bibliotheek gesproken, ik heb enkel vanavond weer geconstateerd dat ik dat 

opvallend vind en dat heeft niks met bedonderen te maken want het zijn gewoon feiten de 

raadsmededeling over het voorbeeld wat ik net aangaf hebben we vanmiddag in de dagmail 

ontvangen over de mogelijke huisvesting van het stadskantoor, het nieuwe stadskantoor. 

DE VOORZITTER : nog even een hele kleine, het is wel een interruptie geen zelfstandig debat of dat 

nou oververhit is of onderkoeld, want het gaat wel een beetje wijd lopen vind ik. Nog eentje, en 

korte, en dan kan dhr. Yap zijn betoog vervolgen. 

DHR. VAN DEN BEEMT: ja dank u wel voorzitter, u heeft helemaal gelijk natuurlijk, het zit er hem 

alleen in als wij mededeling van een spreker dan vraag ik me soms af, waarom zeg iemand dit 

waarom zegt die man dat. Nu vraag ik me af waarom dat die opvallendheid van dhr. Yap nu 

vanavond nu ineens gedeeld moet worden. Wat is de boodschap die u probeert te geven of had u bij 

wijze van spreken ook kunnen zeggen ik vind het opvallend dat alle lampen het doen vanavond. 



DHR. YAP: ja voorzitter, een beetje vreemde interruptie, ik gaf enkel antwoord op de vraag van de 

heer Schijvenaars, en daarbij gaf ik ook aan wat qua onderwerp dit mij is opgevallen vandaag, niks 

meer en niks minder. 

DEVOORZITTER: ik sluit deze interrupties op dit punt. Nou ja meneer de Regt denkt kom ik ook eens 

even.  Op dit punt of doe me een lol een ander punt. 

DHR.DE REGT: op dit punt. 

DE VOORZITTER: nou vooruit dan , omdat u een mooie foto heeft in de Berap. Ja gaat u gang. 

DHR. DE REGT: ja de heer Yap vond het opvallend dat vandaag toevallig iets verscheen over de 

bibliotheek, maar volgens mij had de heer Yap zelf vragen gesteld waarop vandaag het antwoord 

komt, ik zie daar het toeval niet van in. 

DHR.YAP : ja voorzitter, terechte constatering, ik heb vragen gesteld inderdaad over de motie over 

het bibliotheekwerk die vorig jaar voorlag , wat daarbij onderdeel uitmaakt is die huisvesting. Ik vind 

opvallend nogmaals dat die antwoorden over dat de reactie ten aanzien van het stadskantoor ook 

dan vandaag verschijnen, dat nogmaals niks meer en niks minder , want als dat er niet lag had de 

wethouder simpelweg kunnen antwoorden dat daarover nog bericht volgt, ten aanzien van, dat is 

dan wethouder Lok, dat daarover nog bericht volgt over de huisvesting van de gemeentelijke 

organisatie. 

DE VOORZITTER: ambtshalve geef ik u mee dat we straks gaan stemmen over die motie en daar kunt 

u tot uitdrukking brengen wat u er van vind. 

DHR. YAP : ja en daarbij hoop ik toch dat ik de RoosendaalseLijst in die zin heb overtuigd juist toch 

om die motie te steunen voorzitter. Voorzitter tot slot, het amendement verschot gelden niet vrij 

toegankelijke zorg, ja de wethouder gaf het al aan vorig jaar was de situatie anders, zeker omdat dat 

daar een ander dekkingsverhaal speelde in die bestuursrapportage die destijds voorlag. Het is 

systematiek ik denk dat we daar kunnen volstaan met de woorden die mevrouw Oudhof ook heeft 

geuit. Systematiek brengt ook dat je het uiteindelijke bij de jaarrekening kan regelen. Dank u wel. 

DE VOORZITTER : dank u meneer Yap. Dan heb ik geloof ik iedereen gehad hè die zich gemeld had 

voor de tweede termijn. Nou kijk ik nog even naar onze wethouder, wethouder Theunis nog een 

reactie. 

WETHOUDER THEUNIS: ja dank u wel voorzitter, in het kort, het gaat even de vraag van de heer de 

Regt, de peildatum waar een maand eerder, ja dat is aan u de keuze, als we echt een maand later 

gaan zitten dan kunt u de bestuursrapportage pas na de zomervakantie bespreken. Dan zit u voor 

het bespreken eventueel tussentijds bijsturen zit u in onze opinie te laat. Ik vind het toch wel een 

stukje aantrekkelijkheid, het is toch al genoeg dat de bestuursrapportage tegelijkertijd met de 

jaarrekening heeft u de resultaten van het afgesloten jaar en u heeft ook de tussentijdse resultaten 

van het lopende jaar, en die informatiebij elkaar die geeft denk ik een aardig inzicht. Zou u een 

maand later ja dan zit daar die vakantie tussen en dan is het later. Toch eventjes over terug meneer 

Schijvenaars over dat hij verrast even toch enige opwinding vertoont bij de actualisatie reserves en 

voorzieningen , ja let wel dat die actualisatie is gewoon niet op basis van een eerder genomen 

besluit door uw raad.  Als meneer Schijvenaars een dagje apart zou gaan zitten dan zou die zelf ook 



wel kunnen actualiseren, zo moeilijk is het niet, dus dat. En ik heb voor in de commissie al 

aangewezen aangegeven bij de bespreking van de jaarrekening als u dat allemaal gaat verwerken 

zult u verrast zult u versteld staan van hoe de weerstandscapaciteit die u ongetwijfeld  weer hoop 

deed geven dat ie aan het afnemen is op grond van besluitvorming door de raad. Even nog wat 

meneer Brouwers vind ik een beetje vervelend over die foto's. Dan raad ik toch aan de 

kadercommissie  die band na te luisteren. Ik heb met geen enkel woord gezegd  van uw kunt die 

foto's vervangen, ik heb niet gezegd door andere foto's, ik heb gezegd u kunt die foto's vervangen 

door inhoudelijke voorstellen door amendementen op de kadernota. Dat heb ik bedoeld, dat staat 

ook letterlijk op de band een o heb ik het bedoeld ik heb niks gezegd over andere foto's.  Ik raad u na 

om dat even na te luisteren. Ja ten slotte en nog eventjes over ik ben blij dat er wel een constatering 

is dat we dat verschil zien met het overschot op de WMO dat 2014 wordt ook onderkent door de 

indieners wezenlijk anders is dan wat er nu plaats vindt . Zit hem enkel nog overigens ben ik daar 

ook gesteund door dit keer inhoudelijk ook ondersteunt door mijn collega wethouder . Dat doet ook 

deugd. Dat is prima. Ja als het gaat over de systematiek ja dan denk ik als u dat tussentijds niet wil en 

u wilt die systemetatiek niet, wil dan de hele berap niet want dan heeft die sowieso geen ? nut 

meer. Maar dat moet u zelf maar over oordelen. 

DE VOORZITTER : dank u zeer, dat was de zijde van het college in tweede termijn, dat betekend dat 

wij nu toe zijn aan besluitvorming. Zoals gebruikelijk gaan wij eerst stemmen over dit amendement 

nummer 2 wat is ingediend op dit raadsvoorstel, overschot gelden niet vrij toegankelijke zorg , wil 

een van uwer daarover een stemverklaring afleggen ? Niemand dan vraag ik u wie is voor 

amendement nummer 2? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de PvdA, VLP, SP, Nieuwe 

Democraten . Amendement is verworpen. 

Dan gaan wij naar het moedervoorstel zelf, de bestuursrapportage, dus ongeamendeerd zoals het 

voorligt. Een uwer behoefte om daarover een stemverklaring af te leggen, mevrouw Oudhof? 

MEVR. OUDHOF : dank u wel voorzitter, de SP fractie vind het wat voorbarig om al na een paar 

maanden in 2015 te veronderstellen dat middelen op het programma zorg en stimuleren niet benut 

zullen worden. Aangezien de beleidslijnen en beleidskeuzes op dat programma in deze 

bestuursrapportage niet worden aangepast zal een mogelijk effect van de huidige 

begrotingsaanpassing zijn dat uiteindelijk bij de jaarrekening 2015 op deze onderdelen zal worden 

overschreden en deze derhalve onderdeel zullen uitmaken van het rekenresultaat. Met deze 

constatering als aanvulling kan de SP fractie instemmen met het raadsvoorstel inzake de 

bestuursrapportage 2015. 

DE VOORZITTER: dank u wel , verder nog een stemverklaring? Nee dan gaan wij stemmen. Wie is 

voor de bestuursrapportage 2015. Daar voor heeft u gestemd bij unanimiteit.  Aldus aanvaard. 

Vervolgens gaan wij naar de moties, motie nummer 2 Onderzoek naar bereikbaarheid en 

tevredenheid van de hulp bij de huishouding . Een uwer behoefte om daar iets, meneer Vermeulen 

fractie CDA. 

DHR. VERMEULEN : D66  

DE VOORZITTER : D66, ja natuurlijk. 

DHR. VERMEULEN: heel kort, wij zullen deze motie niet steunen omdat we zo in ieder geval niet de 

schijn ontstaat dat de raad opdracht geeft aan de adviesraad sociaal domein. 



DE VOORZITTER : anderen nog van uw raad, niemand. Dan gaan wij stemmen, wie is voor motie 

nummer 2? Daar voor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van D66, VVD en Groen Links, 

en ik kijk even naar de PvdA. U was voor, ok. Nou met die fracties tegen is de motie aanvaard. 

Dan motie 3 inzake het bibliotheekwerk. Een uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf op dit 

punt? Meneer Schijvenaars 

DHR SCHIJVENAARS: de fractie van de Nieuwe Democraten dient deze motie mede in maar we 

zouden het fijn vinden dat het voortaan niet meer hoeft omdat moties gewoon klip en klaar worden 

uitgevoerd zoals ze bedoelt zijn. 

DE VOORZITTER : anderen nog van uw raad? Niemand, dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 

nummer 3, daar voor hebben gestemd de fracties van de PvdA, D66, VLP, GroenLinks, en de Nieuwe 

Democraten. Ik veronderstel verworpen, ja. Motie is verworpen. 

Goed, dan gaan wij naar agendapunt 6c, inzake de jaarstukken 2014. Ik haal even op vanuit de 

commissie bestuur wat betreft de eerste termijn van de zijde van uw raad, ik noteer dat de VLP en 

de RoosendaalseLijst samen een amendement overwegen. Nou laat mij beginnen bij beginnen bij 

een van die 2 partijen of beide partijen. D66, ja of meneer Brouwers. Ja nou ben ik helemaal van 

slag. Jullie zitten verkeerd.  

DHR. BROUWERS: dank u wel voorzitter, vorige week hebben wij uitgebreid stil gestaan bij de 

jaarrekening. Heel lang stil gestaan bij de middelen voor het economisch actieplan om die te 

reserveren. Uiteraard zijn wij voor het versterken van een lokale en regionale economie. Wij vinden 

echter wel dat er een goed onderbouwd financieel plan moet liggen. Dit missen we nog, het is nog 

niet af. Het kan misschien nog meer kosten, dus in samenwerking met de RoosdendaalseLijst hebben 

wij een amendement voorbereid met tevens de Nieuwe Democraten en PvdA en D66 mee gaan. Ik 

wou het amendement nu indienen voorzitter. Middelen economisch actieplan en dan besluit de 

incidenteel voor het economisch actieplan van 1 miljoen 128 duizend euro te reserveren, te wijzigen 

in 1.228.000 te storten in de algemene reserve en bij het raadsvoorstel economisch actieplan najaar 

2015 het benodigde en onderbouwde krediet te voteren en middels een begrotingswijziging 

mogelijk te onttrekken aan de algemene reserve, en gaat over tot de orde van de dag, mede namens 

de RoosendaalseLijst Eric de Regt , Nieuwe Democraten Ton Schijvenaars, PvdA, Michael Yap, en D66 

Maarten Vermeulen. Dank u wel. 

DE VOORZITTER: het amendement krijgt mee nummer 3, en heet middelen economisch actieplan. 

Dank u wel meneer Brouwers, dan kijk ik naar de fractie van de Nieuwe Democraten.  

DHR. SCHIJVENAARS: dank u wel voorzitter, tijdens de commissie behandeling was wethouder 

Theunis opvallend openhartig over de financiën . Immers hij zei namens het college en als architect 

van het bestuursakkoord en nou de uitvoering daar van. En daar staat dus letterlijk in dat er zoveel 

plannen zijn, en als die worden uitgevoerd dan zakt de ratioweerscapiciteit onder de door de raad 

vastgestelde norm van 1,0. Dat is toch merkwaardig dat de wethouder financiën voorstellen doet die 

in strijd zijn met datgene wat de raad met elkaar heeft afgesproken. En graag een reactie van de 

wethouder over deze spagaat. We hebben in de commissie terecht geconstateerd dat het college op 

een enorme zak geld zit, en dat er eigenlijk teveel wordt gehangen in het gedachtepatroon  van 

loslaten. Terwijl de armoede in haar verschillende vormen verder toeneemt. Sociale armoede, 

financieel, maarschappelijk persoonlijk. En daarom hebben wij gepleit, en herhalen dat hier omdat 



dat patroon van loslaten te vervangen door een nieuw en een beter paradigma van vasthouden. 

Vasthouden van mensen die ook mee willen doen in het leven met perspectief , vasthouden van 

uitgangspunten en principes . Zodat we op koers blijven, ook vasthouden van normen en waarden 

zodat de straat schoon, heel en veilig blijft. En onze fractie vindt dat wij als politiek en bestuur altijd 

de vraag blijven stellen, doen we nog steeds de goede dingen en doen we de dingen goed. En al vele 

jaren en dat staat iedere keer weer in alle stukken, zeggen wij dat Roosendaal een stad is van de 

menselijke maat. En wij vinden dat wij dan ook moeten investeren extra moeten investeren in die 

menselijke maat. Of noem het de Roosendaalse maat, waarover wij al eerder met elkaar spraken, 13 

november 2013. Het basis idee toen was te komen tot een lokaal ruilmiddel voor de versterking van 

de Roosendaalse lokale economie en lokale participatie voor iedereen. Wij zijn nu bijna 2 jaar verder 

en de kansen liggen nog steeds voor het oprapen. Wij zouden graag zien dat Roosendaal met een 

bloeiend vrijwilligersleven veel evenementen, ondernemers die willen ondernemen, de bijzondere 

ligging en dito woonomgeving en zo veel kansen biedt om de onderliggende verbindingen verder te 

stimuleren en te versterken. In Alkmaar hebben ze hiervoor een zeer effectief middel ingezet , met 

de Alkmaarpas. U heeft vorige week van mij alle informatie gekregen hoe de besluitvorming is 

gegaan sinds 10 jaar geleden en wat de effecten zijn van die Alkmaarpas, en wat het allemaal in 

houdt. We moeten voorkomen voorzitter, dat deze pas in Roosendaal een museumstuk gaat worden 

voor het Tongelohuis. In de commissie van 10 mei 2006 is hiertoe de eerste aanzet gegeven, en we 

zijn nu bijna 10 jaar verder. En wat ons betreft is het tijd om eindelijk eens een knoop door te 

hakkenen wij vinden dat de roosendaalse pas geïntroduceerd moet worden. Het zou een pas 

moeten zijn zonder het stigma van armoede , maar juist een pas moeten zijn die iedereen met trots 

bij zich heeft en met trots gebruikt. Deze pas zou gratis zijn voor mensen met een minima uitkering, 

mensen in echte financiële armoede en gewoon betaald moeten worden door advocaten door 

ondernemers die dat gemakkelijk kunnen betalen, maar wel daarmee ook een bijdrage leveren aan. 

Het voorbeeld van Alkmaar bewijst dat het kan, en ter demonstratie een paar argumenten. De pas in 

Alkmaar werkt als volgt: het is een algemeen voordeel voor iedereen, bij winkels, horeca-instellingen 

korting gratis toegang. Maar er zit ook een persoonlijk voordeel aan vast voor specifieke 

doelgroepen. Dat kunnen mensen zijn in sociale armoede, mensen met een bijstandsuitkering die 

dan bv die pas kunnen gebruiken om extra toegang te krijgen tot de bioscoop of door een keer de 

contributie te kunnen betalen of gratis lid te mogen worden van een voetbalvereniging in Wouw. 

Laten we Wouw weer maar eens even noemen vanavond. En daarmee kunnen ze ook meedoen op 

een volwaardige manier zoals dat iedereen moet kunnen. En u heeft ook van mij de stukken 

ontvangen met betrekking tot de evaluatie van de Alkmaarpas. En dan blijkt dat die pas een 

geweldige stimulans is voor de promotie van de stad, de stad zelf, de inwoners maar ook voor de 

bezoekers. Dus die pas snijdt aan twee kanten. En het is een pas die zorgt voor brede participatie 

aan alle activiteiten en evenementen in de stad. En niet te vergeten in Alkmaar is gebleken dat die 

pas buitengewoon goed werkt voor extra participatie door kinderen. En bovendien geeft zo'n pas de 

mogelijkheid om te werken met aanvullende budgetten. Want zo'n pas is dus wel 

persoonsgebonden. Op maatregelen vanuit het reguliere armoedebeleid waarover we vandaag een 

korte raadsmededeling hebben mogen ontvangen. 

DE VOORZITTER: meneer Vermeulen 

DHR. VERMEULEN : ja korte vraag, u komt met het voorbeeld van Alkmaar, in Nijmegen is diezelfde 

pas in 2011 afgeschaft om, vanwege het stigmatiserende effect, maar ook omdat er al voldoende 

minima regelingen naast de pas liepen. Hoe moet ik dat nu zien uw voorstel, hoe gaat u dat 



stigmatiseren effect er af halen en wat is nu echt de toegevoegde waarde naast de bestaande 

regelingen die er al zijn zoals b.v. het jeugdsportfonds en dat soort zaken die al aanwezig zijn in 

Roosendaal.  

DHR. SCHIJVENAARS : nou ik denk dat uw vraag bewijst dat Alkmaar het goed doet en Nijmegen het 

verkeerd doet. Dat is juist de fundamentele discussie wel of niet stigmatiseren. En blijkbaar hebben 

ze in Nijmegen niet kunnen bereiken niet kunnen voorkomen dat die stigmatisering ging 

plaatsvinden. En als u aangeeft in uw vragen over we hebben toch al die andere mogelijkheden, dan 

zijn het juist mogelijkheden die opnieuw stigmatiserend werken.  

DE VOORZITTER : dhr. van Gestel 

DHR. VAN GESTEL: ja voorzitter, neemt u mij niet kwalijk maar wat u voorstelt vind ik gek, alsof er in 

Roosendaal niets is, ik bedoel vorig jaar hebben meer dan 100 mensen geroeid voor stichting Paul, 

een stichting die zich juist inzet voor dit doel. Die dat op een hele goede wijze doet, daar speelt de 

discussie stigmatiseren dus ook helemaal niet. En dat is vanuit de samenleving georganiseerd dat is , 

wat we ook willen dat is goed  en daar doen wij aan mee. Dus u kunt beter roeien voor stichting Paul 

dan hier weer die pas weer ter tafel gooien. Dat is voorzitter een interruptie. 

DE VOORZITTER : ja zo vat ik het maar op. Meneer Schijvenaars. 

DHR SCHIJVENAARS: voorzitter, uit de praktijk in Alkmaar blijkt dat juist hel veel initiatieven vanuit 

de samenleving naar boven komen borrelen, en juist dat soort verenigingen stichtingen met 

vrijwilligerswerk juist voor het goede doel zich aansluiten bij zo'n Alkmaarpas. Juist omdat het op 

talloze manieren versterkend werkt naar elkaar toe en naar andere partijen toe. Het is juist ook een 

pas die heel erg versterkend werkt zodat iedereen daadwerkelijk kan mee doen en niet afhankelijk is 

of je toevallig weet dat een stichting xyz bestaat die een extra vakantiereisje organiseert voor abc. 

Daar gaat het om, het is een integraal middel om juist niet alleen maar in het kader van integraal 

sociaal minima beleid maar ook in het kader van de promotiebeleid om daar de goede dingen te 

doen. En dat betekent in de praktijk en ik zie dat wethouder Polderman en wethouder Verbraak al 

druk overleg aan het voeren zijn , zij beide moeten natuurlijk  die Roosendaal pas gaan omarmen, 

want zij beiden moeten natuurlijk gewoon het profijt van zien te trekken. En ik zie al een beetje 

knikken . 

DE VOORZITTER: ja nee we hebben even wat die hoe de wethouder er bij zitten is geen onderdeel 

van uw termijn, dat is voor de luisteraars thuis dan helemaal niet meer te volgen, maar exclusief de 

interruptie zat u al op uw verbruikte 5 minuten. 

DHR. SCHIJVENAARS: ja ik heb nog een alinea, voorzitter voor de kijkers thuis hier zien ze tamelijk 

wel wat voor lichaamstaal er plaats vindt achter de collegetafel. Wij begrijpen als fractie heel goed 

dat Alkmaar geen Roosendaal is. En we snappen ook dat de introductie van die Roosendaal pas een 

uitdagende proces zal zijn. Het vergt nogal wat. Maar we willen in ieder geval voorkomen dat we 

met elkaar verzanden in een ja maar discussie, maar we dat we vooral met elkaar verder gaan in ja 

en discussie, hoe gaan we dit met elkaar realiseren. En we vragen ook in onze motie aan het college 

om uitgebreid onderzoek te doen naar de plussen en de minnen en niet te doen wat de afgelopen 10 

jaar is gebeurd, dat het college slecht meldt aan ons als gemeenteraad dat het te kostbaar is zonder 

dat zij daarvoor enige onderbouwing leveren. Als laatste zin  



DE VOORZITTER: ja de motie moet u nog indienen formeel. 

DHR SCHIJVENAARS: dat ga ik dan als laatste zin voorzitter, laat dan ook die Roosendaal pas maar 

beschouwd worden als een van de eerste projecten in het kader van innovatie binnen het sociale 

domein waarover wij eerder met elkaar hebben gesproken. De motie voorzitter die, ik heb hem al 

toegelicht en ik zal dan even het dictum voor u herhalen 

DE VOORZITTER : ja prima 

DH SCHIJVENAARS: motie luidt Roosendaalse pas en het besluit luidt als volgt dat het college een 

nieuw onderzoek doet naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de invoering van de 

Roosendaalse pas, waarbij de Alkmaar pas een stimulerend voorbeeld is en hierover de 

gemeenteraad voor 1 september een raadsvoorstel doet. 

DE VOORZITTER : dank u wel, deze motie krijgt mee nummer 4 en heet Roosendaalse pas. Dan kijk ik 

nog even naar de fractie van de SP, ja mevrouw Oudhof. 

MEVR. OUDHOF : dank u wel voorzitter, de jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat. Deel 

van dat positieve resultaat komt door het overschot van de 3 miljoen euro op de WMO budgetten 

en de WVG voorzieningen. Een overschot omdat we op die budgetten minder geld hebben 

uitgegeven dan we als raad er voor bestemd hadden. De wethouder heeft in de commissie 

aangegeven dat er geen signalen van grote onvrede zijn binnengekomen en dat er ook geen 

noodzakelijke zorg is onthouden. En dat her ook niet nodig is om de betreffende gelden voor 2015 te 

reserveren omdat ook de begroting 2015 voldoende ruimte biedt om de noodzakelijke zorg te 

bieden. Wij zijn natuurlijk positief over die constateringen van de wethouder zoals hij die in de 

commissie deed . Voor ons is er dan ook geen reden meer om hiervoor een amendement in te 

dienen om dit geld dan te oormerken voor het sociaal domein. Andere fracties gaven in de 

commissie ook al aan de uitleg van de wethouder hierover voldoende te vinden.  De SP fractie wil in 

het kader van de jaarrekening 2014 en de bestemming van het resultaat ook nog kort ingaan op de 

middelen van het economisch actieplan. Andere fracties hebben aangegeven dat ze positief zijn over 

het ontwikkelen van het economisch actieplan. Ook de SP fractie vindt het van groot belang dat 

mensen kunnen participeren en ook kunnen werken in onze samenleving. De SP is van mening dat 

de locale overheid juist moet investeren om de economie op gang te krijgen. Wij zijn voorstander 

om acties die er aan bijdragen dat het aantal arbeidsplaatsen in onze regio toeneemt. Extra banen in 

de zorg, de bouw, logistiek enz. Wij zullen de feitelijke voorstellen van het economisch actieplan 

afwachten en deze dan ook op deze context beoordelen. En of we daarvoor reeds nu middelen 

afzonderen dan wel nu formeel toevoegen aan de algemene reserves en daar dan in het najaar weer 

uit halen is ons om het even. De SP fractie zal het amendement hierover dan ook niet steunen. Dan 

wil ik nog even ingaan op de motie Roosendaalpas , de SP fractie heeft in het verleden natuurlijk al 

regelmatig ook moties ingebracht voor de Roosendaalpas, wij zijn er ook altijd groot voorstander van 

en nog steeds zijn wij voorstander dat er juist die doelgroep extra ondersteuning krijgt. De 

argumenten en de uitgangspunten die onderschrijven wij ook, maar wij vinden nu op dit moment 

het nu het armoede minima beleid  voor de volgende cyclus er op staat vinden we het eigenlijk niet 

het juiste tijdstip om nu die Roosendaalpas te gaan steunen, laten we dat meenemen naar de 

volgende cyclus wil ik adviseren aan de heer Schijvenaars. En ik wil nog even ingaan op D66, die zegt 

van Nijmegen heeft geen stadspas meer, nou 24 juni 2015 is er in Nijmegen weer een nieuwe 

stadspas aangenomen, dus bij deze. Dank u wel. 



DE VOORZITTER : dank u wel mevrouw Oudhof, dan denk ik dat ik de fracties in de eerst termijn 

allemaal heb gehad, die dat hebben aangegeven in de commissie bestuur. Dat is het geval. Dan kijk 

ik even naar de wethouder financiën en dan op vakinhoudelijk , maar dan lopen we het rijtje wel af. 

Gaat uw gang, wethouder Theunis. 

WETHOUDER THEUNIS : dank u wel voorzitter, even een correctie op de woorden van de heer 

schijvenaars, in de commissie gelieve daar ook even goed de band af te luisteren. Wat ik heb gezegd 

is als wij de besluiten van de raad volgen en de plannen in het bestuursakkoord af gaan voeren dan 

ziet u de reserves slinken heel eenvoudig tot een bedrag en dan moeten wij waakzaam zijn. Wij 

moeten waakzaam zijn voor de weerstandscapaciteit en nu komt het hoe doe je dat. Ik heb 

verwezen de heer Schijvenaars naar de pagina nummers in de jaarrekening en daar staat ook 

uitgelegd hoe je een weerstandscapaciteit berekend, dat zijn twee belangrijke factoren eerst de pot 

met geld de reserves waar de heer Schijvenaars op doelt maar ook de waardebepaling van de risico's 

die we lopen. En daar gaat het om, je kunt de weerstandscapaciteit sturen op twee manieren, door 

reserves aan te leggen maar daar ook de risico's te kunnen beheersen. Wat dat betreft is het 

overduidelijk over hoe wij natuurlijk boven de 1.0 kunnen blijven dat is sturen op de risico's. Niet 

voor niks want als u kijkt ook naar de lijn zoals wethouder Polderman die heel goed aan het volgen 

is, als wij in staat zijn op de 3 d's op het sociaal domein met innovatie en de inzet van die 10 miljoen 

om de risico's te beperken ziet  u de kapitalisatie van dat risico deze periode afnemen en als dan de 

reserves ietsje minder afnemen voila dan hebben we een goede weerstandscapaciteit.  

DHR. SCHIJVENAARS: ja voorzitter, ik moet altijd goed voorbereid zijn als je een debat aangaat met 

wethouder Theunis  dus ik heb vanmiddag de band nog even beluisterd, want ik wist wel wat ie zou 

gaan zeggen. Maar als de wethouder vanmiddag ook even naar de band had geluisterd  dan had hij 

kunnen horen dat hij zelf zegt in de commissie bestuur we gaan die plannen uitvoeren citaat van 

wethouder Theunis en wethouder Theunis zegt in de commissie bestuur en luistert u maar terug 

naar de band van als we dan die plannen hebben uitgevoerd dan zakt de ratio weerstandscapaciteit 

naar 0,8. Dan vraag ik me af voorzitter, is wethouder Theunis vanavond dezelfde wethouder als de 

wethouder Theunis van vorige week, want ik vind wel dat je als wethouder, zeker als wethouder van 

financiën altijd het eerlijke en het volledige verhaal moet vertellen. Ik wil ook graag met de 

wethouder gezamenlijk naar de band gaan luisteren dan kunnen we in ieder geval serieus elkaars 

nieren proeven want nu gaat het toch een spelletje worden van welles nietes. Maar nogmaals 

voorzitter ik vind ook dat de wethouder het eerlijke verhaal moet vertellen. 

DE VOORZITTER: wethouder Theunis 

WETHOUDER THEUNIS: nou hier staat de wethouder die volledig is, ik ben in gegaan op de 

opmerking van de heer Schijvenaars over de zak geld over de reserves. Enkel maar dat, daar ben ik 

op ingegaan als je die lijn volgt prima. Ik ben vanavond volledig moet ik ook zijn, door de heer 

Schijvenaars te wijzigen op de tweede lijn namelijk de risico beheersing. Wat dat betreft aanvullend 

en nu zijn we volledig.  

DE VOORZITTER : goed, dank u wel, wat een wenkend zomerperspectief als u beide de band 

afluistert in dezelfde ruimte. Nou ruk de ventilatoren maar aan. Goed ik kijk even vakinhoudelijk, 

wethouder Verbraak, ja gaat uw gang. 



WETHOUDER VERBRAAK: voorzitter, ik zal ingaan op het amendement wat door diverse partijen is 

ingediend aangaande het economisch actieplan . Wij hebben precies een week geleden onder 

tropische omstandigheden een uitstekende discussie met elkaar gevoerd over het belang van 

economie en werk. En uw raad heeft volmondig aangegeven vorige week in de commissie wij vinden 

dat echt een punt waar kei en keihard aan gewerkt wordt, en dat vind het college ook. Dat is ook 

nodig dat ziet u ook in de jaarcijfers. Waar de discussie zich dan op toespits, voorzitter, is ga je het 

geld wat in het raadsvoorstel staat nu beschikbaar stellen of doe je dat strak als de plannen 

gepresenteerd zijn. Zou natuurlijk prachtig zijn richting economisch Roosendaal dat je zou zeggen we 

stellen het geld beschikbaar de wethouder komt met een goed plan en als het plan niet goed is , dhr. 

van den Beemt merkte dat vorige week terecht op dan zullen we daar zeer kritisch op zijn. En dat is 

uw taak dat is ook terecht. Andere partijen zeggen nee kom nou eerst met het plan en als het plan 

straks goed is dan stellen we het geld beschikbaar. Voorzitter alleen al die woorden die vorige week 

gezegd worden dan stellen wij dat geld ook echt beschikbaar en daar waren zelfs partijen die zeiden 

als je meer nodig hebt dan zijn we daar ook nog toe bereid dat waren wel woorden naar mijn hart, 

en nou kun je twee dingen doen en dat wordt een politieke discussie je stelt het vanavond 

beschikbaar of je stelt het in het najaar beschikbaar. Voorzitter u mag er van uit gaan dat deze 

portefeuillehouder natuurlijk graag zou willen dat u dat vanavond doet, maar als u wat u vorige 

week hier unaniem hebt uitgesproken en u doet het later in het jaar dan ben ik in ieder geval zo vrij 

dat ik zeg dan kan ik flink aan de slag met de economie met werk en met name dat zei mevrouw 

Oudhof heel terecht , actie, want daar gaat het om . We moeten er flink tegenaan met zijn allen. Dat 

kunnen wij niet alleen, daar hebben we juist het bedrijfsleven voor nodig daar hebben we het 

onderwijs bij nodig. Nou daar trek ik al lange tijd samen mee op en dat zult u terug vinden in het 

economisch actieplan. Voorzitter tot zover . 

DE VOORZITTER: dank u wel een vraag van de heer van Gestel 

DHR. VAN GESTEL : ja voorzitter, mocht het dus vanavond lukken met het amendement en u heet 

volgende week een prachtige presentatie en wij zijn dolenthousiast dan garandeer ik u dat we de 

hele zomer de begroting gaan napluizen en de jaarstukken gaan lezen en kijken of we nog extra geld 

voor u ter beschikking kunnen stellen als het goede plannen zijn, dus daar mag u ons aan houden 

voorzitter. 

DE VOORZITTER : dat is een geen vraag 

WETHOUDER VERBRAAK: nee volgens mij wil de heer van Gestel uit eigen zak nog wat bijleggen 

voorzitter. 

DE VOORZITTER : ja zo kennen we hem, de heer van den Beemt 

DHR. VAN DEN BEEMT : ja voorzitter dank u wel, dus als ik het goed begrijp dan krijgen we volgende 

week een presentatie over het economisch actieplan is openbaar is niet specifiek voor de raad, na 

het zomerreces komen de raadsvoorstellen, dan ging het college er een klap op geven, en da kom u 

dus met een voorstel waarbij het benodigde bedrag in een klap ook onder aan het raadsvoorstel 

staat en een voorstel komt waar dat vandaan moet komen. 

DHR. VERBAAK; ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen voorzitter. 



DE VOORZITTER :ja ok, dat was de bijdrage van onze wethouder EZ, ik ga naar de wethouder 

Polderman. 

WETHOUDER POLDERMAN: ja dank u wel voorzitter, als ik het goed heb is nog steeds aan de orde 

het raadsvoorstel jaarstukken 2014 he, ja, want ja ik ben uitgedaagd om dan te reageren op de 

motie Roosendaalpas wat mij overkomt als een motie vreemd aan de orde van de dag maar goed. Ik 

vind op zich een compliment naar de heer Schijvenaars toe dat ie in staat is om deze motie nu hier 

aan te koppelen, dat ie dat haakje heeft gevonden. Wat dat betreft dat compliment mag u hebben. 

Inhoudelijk voorzitter ja wordt geconstateerd dat al vanaf 2006 gesproken wordt over de invoering 

dat is zelfs nog wat ondergewaardeerd want ik kan me herinneren dat het in de jaren 90 aan de orde 

was toen ik hier ook in deze raadszaal mocht zitten. Dus het is inderdaad een onderwerp dat heeft u 

goed gezien dat al heel lang in deze raad regelmatig terug komt en er zijn al diverse wethouders die 

daar onderzoeken naar hebben gedaan. Wat dat betreft niks nieuws onder de zon. U koppelt het 

heel erg aan die Alkmaarpas en zo zijn er heel veel voorbeelden in het land. En zijn . Den Haag heeft 

de ooievaarspas Breda heeft volgens mij een pas Nijmegen had een pas en heeft nou weer een 

nieuwe, die ze inderdaad koppelen als ik het goed heb begrepen hoe dat ze dat doen weet ik niet 

aan de soort ov chipkaart of iets dergelijks. Dus er zijn veel voorbeelden in het land waarin ze 

gewoon dit ding doen. En het moet inderdaad niet stigmatiserend zijn, dat ben ik ook absoluut met 

hem eens. Ik heb me laten vertellen dat in Alkmaar een initiatief is geweest van de ondernemers. Je 

zou ook kunnen zeggen inderdaad als de Roosendaalse ondernemers een dergelijke pas doen die 

voordeel heeft voor iedereen en die voor de minima dat het niet stigmatiserend mee effect heeft 

dat lijkt mij een buitegewoon goed idee. Dus op zich het idee en het voorstel en om nog een keer 

een verzoek te doen aan het college om dat en nog eens een keer serieus te onderzoeken daar lijkt 

mij niks mee, maar ik vind een ding maakt uw voorstel wel onuitvoerbaar nl. de datum waarin u vind 

dat wij daarmee klaar moeten zijn. Als u werkelijk meent dat wij daar een serieus onderzoek naar 

moeten doen, met alle mitsen en maren die u zelf ook noemt dan is 1 september 2015 natuurlijk 

gewoon onuitvoerbaar. De vakantie komt er aan en als u zegt nou in die twee vakantiemaanden 

kunt u makkelijk een serieus onderzoek doen dan overschat u toch de ambtelijke capaciteit dit als je 

het serieus wilt doen. En als u zegt ja ik wil toch perse voor september een serieus onderzoek doen 

dat doet u denk ik ons alle tekort. Dus dat zou ik sowieso willen verwijderen en voor de rest zou ik 

zeggen we gaan discussiëren met elkaar na de vakantie over het minima beleid neem hem dan mee. 

Ik zou uw adviseren houd deze motie aan, schrap in ieder geval die datum er uit want we komen er 

pas in september over te praten en dan denk ik dat dat beter past in die discussie dan die we dan 

met zijn allen moeten hebben.  

DE VOORZITTER : dhr. Schijvenaars  

DHR SCHIJVENAARS: dank u wel voor de positieve reactie van de kant van de wethouder, als we de 

datum veranderen in 1 december dan is er geen enkel probleem meer  

WETHOUDER POLDERMAN : ja dan blijft staan dat ik denk dat op zich de discussie hierover beter 

gevoerd kan worden op dat moment dat we het breder hebben over het minimabeleid om juist met 

name daar haakt u er terecht aan aan. Juist ook om te zorgen breed niet stigmatiserend moeten zijn 

moet je ergens beginnen en op zich wel een idee om het bij deze begrotingsbehandeling of 

jaarstukken behandeling te doen dat zou ook kunnen maar ik denk als je het serieus moet doen 

koppel het dan aan het onderwerp waarvoor het een instrument moet zijn. Dus mijn oproep zou zijn 



hou deze motie even aan laten we daar gewoon na de vakantie op terug komen. Maar voor de rest 

ja ik kan met het idee want ik vind het idee sympathiek ik zou hem ook niet specifiek koppelen aan 

Alkmaar ik zou ook alle andere voorbeelden daar in mee willen doen, nou dat is ook als je een 

onderzoek gaat doen. Het idee vind ik sympathiek maar niet specifiek Alkmaar en nogmaals ik zou 

zeggen van nou wacht nou even met dit uit te voeren, maar als u raad er over gaat besluiten ja u 

bent de baas in deze tent. 

DE VOORZITTER : dank u wel wethouder Polderman, even voor de efficiëntie van het tweede 

termijn, want kan ik het misschien nu vragen meneer Schijvenaars houdt u het op de tekstuele 

aanpassing 1 september wordt 1 december en brengt u hem in stemming of even los van het dictum 

houdt u de motie aan gelet op het betoog van de wethouder? U kunt het vanuit uw zitplaats doen. 

DHR. SCHIJVENAARS : dat was ik ook van plan voorzitter. 

DE VOORZITTER : nou dat waag ik altijd zeer te betwijfelen, maar wat is hierop het antwoord. 

DHR. SCHIJVENAARS: u bent erg stigmatiserend bezig, nee maar wij danken de wethouder voor zijn 

gloedvolle betoog en omarming van het basisidee en wij volgen zijn suggestie om de motie aan te 

houden en komen daar na de zomer op terug en ik kom in mijn tweede termijn nog wel met een 

korte toelichting. 

DE VOORZITTER : dan weten we dat even voor de anderen als ze gebruik willen maken van de 

tweede termijn dat op zich zelf niet heel veel meer gezegd hoeft te worden op dit moment over die 

motie 4 omdat die is aangehouden en daarmee eigenlijk geen onderdeel meer uitmaakt van de 

beraadslaging nogmaals op dit moment. Van de zijde van uw raad een tweede termijn, kijk ik even 

naar die fracties die in de eerste termijn niet het woord hebben gevoerd en dat nu in de tweede 

termijn wel wensen. Ik inventariseer eventjes. Ik kom uit bij dhr, de Regt. van de RoosendaalseLijst. 

DHR. DE REGT : dank u wel voorzitter, heel even nog in het kort over het amendement wat dhr. 

Brouwers ook namens ons heeft ingediend, hij heeft keurig verklaard waarom we het amendement 

indienen. Wellicht wil ik daar nog aan toe voegen dat dhr. Verbraak vorige week tijdens de 

commissie al zei dat 1,2 miljoen wellicht 1,6 miljoen wordt. En ook al wordt het 1,3 miljoen dan nog 

had je dan terug gemoeten naar de raad, dus je kunt het beter in een keer goed doen dat is denk ik 

een reden te meer om nu nog niet te voteren maar pas bij het raadsvoorstel want anders moeten 

we toch terug naar de raad dan zouden we het twee keer moeten doen.  

DE VOORZITTER: dank u wel meneer de Regt. Ik kijk even naar de eerste termijn sprekers weer. Ja 

dhr. Brouwers maar dat heeft nu de heer de Regt eigenlijk gedisconteerd veronderstel ik. Dat is het 

geval. Ik kijk dan nog een naar dhr. Schijvenaars voor de tweede termijn. Ja, gaat uw gang. 

DHR. SCHIJVENAARS : voorzitter ja nogmaals bedankt voor het pleidooi van wethouder Polderman. 

We hopen wel dat ie van de binnenkort uit te voeren werkzaamheden dat ook koppelt met de 

activiteiten van Roosendaal, de economische activiteiten dus als ie inderdaad samen optrekt met 

wethouder Verbraak met betrekking tot de introductie van zo'n pas. We zien met belangstelling uit 

hoe het debat zich dan gaat ontwikkelen na de zomer , we vragen ons wel af of het stuk wat dan aan 

de orde komt alleen maar die raadsmededeling is die vandaag is verschenen of dat er nog meer 

komt, omdat de raadsmededeling van vandaag wel een summiere raadsmededeling was als je het 

hebt over een integrale sociale minimabeleid, want het woordje integraal staat alleen maar in het 



onderwerp en in de teksten komt het helemaal integraals voor terug behalve er wordt gemeld  dat 

de drempel voor de bijzondere bijstand wordt verlaagd. Dan tot slot voorzitter ten aanzien van 

wethouder Theunis ja hij kwam er redelijk goed uit in zijn betoog maar uiteindelijk geeft hij dus wel 

toe vanavond en luister maar weer naar de band hij zegt dus vanavond ja ik was in de eerste keer in 

de commissie niet helemaal volledig. Misschien is toch wel goed om de volgende keer altijd volledig 

te zijn wanneer je in debat gaat met leden van de gemeenteraad  

DE VOORZITTER : dankjewel dhr. Schijvenaars, ik kijk  nog even naar mevr. Oudhof, behoefte aan 

een tweede termijn. Niet, anderen nog behoefte aan een tweede termijn? Niemand vergeten. Dan 

geloof ik dat de heer Polderman nog een kleine vraag had over de raadsmededeling, of nee, meneer 

Schijvenaars u heeft de mimiek gezien van de wethouder over uw vraag, en dat is allemaal duidelijk 

hé. Goed dan zijn wij, sluiten we de beraadslaging en gaan wij over tot stemmen. Nou zoals gezegd 

doen de niet over de Roosendaalsepas motie doen we wel over het amendement nummer 3 

Middelen economisch actieplan , wil een uwer daarover een stemverklaring vooraf afleggen, niet het 

geval dan gaan wij over dit amendement stemmen. Wie is voor amendement nummer 3 ? Hebben 

gestemd de fracties van de RoosendaalseLijst , D66, PvdA, VLP, GroenLinks, Nieuwe Democraten . wij 

gaan eventjes goed tellen. Met 21 voor en 13 tegen is dit amendement , sorry, 21 voor 14 tegen is 

amendement nummer 3 aangenomen.  Dan gaan wij stemmen over het voorstel zelf het 

raadsvoorstel, het aldus geamendeerde raadsvoorstel, jaarstukken 2014, een uwer een 

stemverklaring op dit onderwerp vooraf. Niemand, wie is voor het aldus geamendeerde 

raadsvoorstel, daarvoor hebben gestemd alle fracties, ja bij unanimiteit aanvaard. Goed, wij gaan 

door naar ons laatste inhoudelijke agendapunt , agendapunt 6d dat handelt over de verbonden 

partijen gemeenschappelijke regelingen in zover het aangaat de begrotingen 2016 en de 

jaarrekening voorlopige jaarrekening 2014.,  Ik kijk even naar uw beraadslaging in de commissie. Het 

CDA, Nieuwe Democraten ,PvdA de SP gaven toen aan een amendement te overwegen VVD, D66 

gaven aan nou we zullen eens even kijken of we met dat amendement ook mee zouden kunnen 

gaan. Dat zijn in ieder geval de fracties die als ik het zo heel snel zie daarover hebben gesproken en 

nu dus ook in de eerste termijn de aftrap doen. Ik inventariseer even de woordvoerders.  

Twee woordvoerders tot op dit moment het kan natuurlijk. Dan begin ik bij dhr. van Ginderen van de 

fractie van het CDA, gaat uw gang. 

DHR. VAN GINDEREN : voorzitter, tijdens de commissie bestuur hebben diverse partijen zo ieder hun 

een gemeenschappelijke regeling gekozen en vanuit onze zijde hadden we wederom zou ik bijna 

zeggen aandacht voor de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst. En tijdens die commissie 

bestuur heb ik namens het CDA grote zorg geuit over de voorlopige jaarrekening 2014 en de 

begroting 2016 van de omgevingsdienst. Nou en die zorgen voorzitter die hadden wij niet voor het 

eerst. En het as voor ons dan ook geen echte verassing geen echte verassing dat de 

portefeuillehouder diezelfde avond nog aan kondigde dat het algemeen bestuur van de 

omgevingsdienst de begroting op diezelfde dag had afgewezen. Want juist hadden wij in 

voorbereiding inderdaad een amendement met de strekking om in ieder geval de begroting aan te 

houden of in ieder geval niet in te stemmen. Wat ons wel wat verwonderde en dat vond zo'n beetje 

aan het eind van de tweede termijn plaats dat was de opmerking van de portefeuillehouder dat hij 

nu juist voor de begroting had gestemd. En het lijkt mij goed dat de wethouder daar in deze raad 

nog een kleine toelichting op geeft hij zal daar omgetwijfeld goede argumenten voor hebben maar 

die horen wij dan nog even graag. In ieder geval stond voor ons in de commissie bestuur wel vast dat 

we met een amendement zouden komen hebben we ook aangekondigd dat is een amendement om 



niet in te stemmen met de begroting 2016 van de omgevingsdienst tenzij en voorzitter ik dien graag 

dat amendement nu in , besluit beslistpunt 1.i te schrappen een nieuw beslispunt 2 toe te voegen 

niet in te stemmen met de begroting 2016 van de omgevingsdienst tenzij een deugdelijke toelichting 

en onderbouwing bij de ramingen zowel uitgaven als inkomsten die nieuw zijn of die aanzienlijk 

afwijken ten opzichte van de begroting 2015 toegevoegd worden. We stemmen dan ook niet in met 

het budget van 1,5 miljoen voor de ontwikkelagenda. De risico's in vergelijking met de begroting 

2015 beter en uitgebreider in de begroting worden toegelicht. De indruk bestaat dat de vermelde 

risico's op meerder onderdelen te laag zijn ingeschat m.n. het risico achterblijvende omzet. c, de 

voor 2016 ict investering en de financiële gevolgen daar van begroting 2016 worden verwerkt  met 

name omdat wij beoogde budget neutraal realiseren van deze investering niet haalbaar achten. Bij 

aanvullende toelichting verkrijgen op de schuldenpositie van de omgevingsdienst zie paragraaf 

financiering blz. 22 begroting 2016 vooral ook in combinatie met de uit de voorlopige jaarrekening 

2014 blijkende balanspost debiteuren en nog te factureren omzet samen bijna 7 miljoen euro . En 

dat is in samenhang hiermee kritisch wordt omgegaan met het afboeken van dubieuze vorderingen 

zoals in 2013 en 2014 heeft plaats gevonden. En als laatste 1 eerst inzichtelijk wordt gemaakt 

waarvoor het budget van 194 duizend euro dat uit de vvgb middelen wordt geraamd voor de 

collectieve taken precies zal worden ingezet . En daarna de oorspronkelijke beslispunten 2 t/m 5 

opnieuw te nummeren. En voorzitter dat doe ik dan namens de fracties van CDA, PvdA, VVD, VLP, SP 

RoosendaalseLijst, Nieuwe Democraten en als medeondertekenaars hebben zich ook nog bij mij 

gemeld D66 en GroenLinks.  

DE VOORZITTER : dank u wel meneer van Ginderen, dit amendement krijgt meer nummer en heet 

gaat over de omgevingsdienst midden en west brabant . Dank u zeer. Ik ga naar de heer Yap van de 

fractie van de PvdA. 

DHR. YAP : ja voorzitter een vrij technisch onderwerp denk ik om ook voor onze inwoners uit te 

leggen maar zeker belangrijk al die gemeenschappelijke regelingen omdat het nogal gaat over veel 

geld, wat de gemeente Roosendaal daar ook aan kwijt is en inhoudelijk wordt er veel gedaan voor 

onze inwoners vanuit die gemeenschappelijke regelingen. We hebben in de commissie als PvdA al 

geuit dat het lastig is om grip op die samenwerking . We zien ook vanavond dat we wellicht een 

aantal wijzigingen krijgen aangenomen door de gemeenteraad maar feitelijk hebben al die 

wethouders in de diverse gemeentes binnen die regeling al over vergaderd. Dhr van Ginderen gaf 

net aan dat ten aanzien van die omgevingsdienst de verantwoordelijk wethouder Theunis daar al 

een stadpunt heeft ingenomen zij het wel onder voorbehoud binnen die regeling. Goed dan gaan we 

weer op pad dat lijkt me ook juist alleen nogmaals de systematiek is niet logisch, we hadden eigenlijk 

daar al vooraf tijdig onze zienswijze op moeten kunnen geven. En ik meen dat er hard door de 

griffiers van de diverse gemeentes aan wordt gewerkt omdat vanaf  het komend jaar 2016 ook beter 

te gaan doen. Voorzitter ten aanzien van het raadsvoorstel wat nu voorligt, PvdA steunt het 

amendement zoals dat net is ingediend door het CDA ten aanzien van de gemeenschappelijke 

regeling omgevingsdienst midden en west Brabant, de PvdA heeft ook nog twee punten in de 

commissie was aangekondigd een amendement ten aanzien van de WVS groep nou ook daarvan is 

en de vergadering al geweest ,maar we hebben wel keurig gezien dat dat ook weer onder 

voorbehoud is gedaan en dat ook al de zienswijze die de PvdA heeft meegenomen dat is de 

zienswijze van de gehele gemeenteraad kan zijn . Goed dat zullen we vanavond merken. Het is , 

voorzitter het is nogmaals vrij technisch en de kern komt er op neer dat we in onze zienswijze die wij 

voorstellen en de wijzigingen die we voorstellen een iets eerlijker verhaal richting die WVS groep 



willen meegeven vanuit Roosendaal, waarin we hebben aangegeven dat de bestuursopdracht 

voorligt over de toekomst zeg maar van de WVS groep , dat dat leidend is voor al die gemeentes die 

daar in samenwerken en dat we de opmerking de taken binnen het rijksbudget willen schrappen. 

We zien dat vanuit Roosendaal in alle stukken terug . We snappen dat dat in beginsel het 

uitgangspunt zou moeten zijn. Natuurlijk he want je krijgt vanuit het Rijk om bepaalde taken lokaal 

te doen daar verdient het inderdaad voorkeur om daar niet overheen te zitten. Het is, voorzitter 

opvallend, opvallend dat Roosendaal elke keer die zinsnede wel opneemt in een zienswijze richting 

een dergelijke regeling terwijl andere gemeentes dat niet doen , en wij vinden als je van mening 

bent in West Brabant dat je ten aanzien van participatie ten aanzien van werk ten aanzien van 

inkomen een stapje meer wil doen in deze regio ten aanzien van die dossiers dat dan niet perse het 

uitgang moet gelden het moet binnen het rijksbudget. Dan zou u dus lokaal regionaal best wat meer 

geld voor kunnen uittrekken als dat nodig is. Voorbeeld economisch actieplan is niet zozeer op die 

regeling, maar daar laat Roosendaal waarschijnlijk na de zomer ook zien daar meer geld aan uit te 

willen trekken dan wellicht binnen die gehele begroting beschikbaar is, want we reserveren daar 

geld van van jaarstukken die we gelden uit 2014 die overblijven dus dat lijkt me heel goed. Vandaar 

ook die wijziging in het amendement wat we voorstellen . Voorzitter, ik twijfel of ik hem helemaal 

moet voorlezen, u, wat vindt u? 

DE VOORZITTER : ja, hij heeft het zo ontzettend goed in jip en janneke taal uitgelegd dat wij allemaal 

vinden dat het hiermee volstaat. 

DHR.YAP : voorzitter ik heb mijn best gedaan. 

DE VOORZITTER: ja, dat ga ik belonen  

DHR. YAP: nou het amendement is dus bij deze ten aanzien van de WVS ingediend. 

DE VOORZITTER : ja, en dat is amendement nummer 5 en heet zoals de heer Yap dat ook weer 

fantastisch formuleert WVS groep. 

DHR. YAP : voorzitter, niet aangekondigd, maar we hebben de stukken nog eens op nagelezen was of 

is het amendement werkplein hart van west Brabant, dat ook daarin stond weer in opgenomen alles 

binnen het rijksbudget, nou dat is eigenlijk dezelfde toelichting die ik net heb gegeven bij de WVS 

groep. Waarbij ik ook nog wil opmerken, in de commissie hebben we daar ten aanzien van die 

regeling namens de PvdA gezegd nou daar hebben we even op ingezoomd of die regeling nu wel zo 

goed loopt, nou dat blijkt helemaal niet het geval . We hebben ook nog opgemerkt dat er een 

onevenredige verdeling is van de gelden voor de komende jaren op het dossier van iemand in de 

bijstand zo snel mogelijk uit de bijstand terwijl dat de vraag is of er gewerkt wordt aan duurzame 

arbeid  Voorzitter, misschien een beetje buiten de orde maar daar komen we in het najaar weer op 

terug maar het amendement wat nu voorligt ziet op een wijziging ook weer op een tweetal punten 

binnen die zienswijze dat wij niet boekhoudtechnisch willen handelen ten aanzien va zo'n regeling 

want daar lijkt het ook weer op van wat hoe stond in opgenomen . Ja het maximaal terugdringen op 

het klantenbestand binnen het rijksbudget, allemaal min of meer financiële uitgangspunten terwijl ik 

vind , wij als PvdA Roosendaal, stad van de menselijke maat, uit dat dan ook en zeg dan dat centraal 

staat ten aanzien zeker van deze regeling dat je goede dienstverlening richting je inwoners biedt en 

dat je de kwaliteit centraal wil stellen en dat ten aanzien van de regeling duurzaamheid en arbeid 

wordt nagestreefd. Dus, die uitgangspunten hebben we verwoord in het amendement wat we 



hierbij indienen waarbij we ook weer schrappen dat die opmerking om zo hard binnen het 

rijksbudget te blijven. Natuurlijk in beginsel maar als het ietsje er over gaat geen probleem.  

DE VOORZITTER : dit amendement krijgt mee nummer 6 en heet werkplan hart van West Brabant en 

dhr. van Gestel heeft een vraag. 

DHR. VAN GESTEL  : ja voorzitter, op amendement 5 van de WVS, u stelt onder 1g, kijk 1 g onder h is 

ons duidelijk, prima, 1g onder d daar gaat u iets wijzigen in een wat ongestructureerde tekst die ons 

inziend toch niet afwijkt van het gesteld in de huidige beslispunt, niet automatisch iedere 

uitgestroomde wvs medewerker uit de gemeente roosendaal wordt vervangen door iemand uit de 

doelgroep van die participatiewet. En nu wijzigt in een zin die dat natuurlijk niet ongedaan maakt 

dus dat houdt het in stand. Wat voegt het dan nu nog toe  

DHR. YAP: voorzitter, in die zin eens maar nogmaals ik heb, we hebben in de eerste termijn 

aangegeven dat wat ons betreft die toevoeging nogmaals iets eerlijker is geformuleerd iets 

duidelijker. En ik moet erkennen dat ik net als ten aanzien van het amendement omgevingsdienst 

een beetje gespiekt heb bij onze buren in Bergen op Zoom. 

DE VOORZITTER : ja u zegt het wel tegen de goeie. Goed, ik geloof dat we toe zijn aan de 

beantwoording aan de zijde van het college, dan zal wethouder Theunis de omgevingsdienst doen 

en wethouder Verbraak ingaan op de WVS en het werkplein, wethouder Theunis 

WETHOUDER THEUNIS : ja voorzitter, korte toelichting over het stemmen binnen het algemeen 

bestuur van met name de omgevingsdienst. Daar kan soms verschil in zitten hoe een bestuur van 

een gemeenschappelijk regeling is ingeregeld . Bij de omgevingsdienst is het zo dat leden van het 

dagelijks bestuur tevens ook lid zijn van het algemeen bestuur. Ik zelf ben met een portefeuille lid 

van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst. Daarmee binnen het algemeen bestuur mede 

verantwoordelijk voor het indienen van een begroting. Daarmee ligt het uiteraard wel voor de hand 

vanuit je eigen rol binnen die omgevingsdienst en bestuur dat je voor stemt voor de begroting . 

Wordt wel gedaan onder een voorbehoud laat dat heel duidelijk zijn. Dat voorbehoud is heel 

belangrijk . En als het gaat inderdaad over het stroomlijnen van data is en blijft dat natuurlijk 

ongelukkig wanneer er een algemene bestuursvergadering is en een gemeenteraad die kan pas 

daarover beslissen na het algemeen bestuur. Wat dat betreft ben ik zeer verheugd met ook het 

wijzigen van de besluitvormingscyclus van uw raad, voorzitter. Die het ook in dit geval mogelijk 

maakt dat wij eerder en sneller een besluit kunnen nemen, en zeker op dit vlak zal het zeker leiden 

tot voordeel.  

DE VOORZITTER: dank u wel, wethouder Verbraak 

WETHOUDER VERBRAAK: voorzitter, waardering voor het vele werk wat de PvdA en D66 verricht 

rondom de dossiers WVS en hart van West Brabant. Dank daarvoor. Voorzitter richting de heer Yap, 

binnen rijksbudget, ja dat hebben wij in ons akkoord vorig jaar duidelijk afgesproken, en dat is ook 

eens streven, wij leggen de lat hoog, u zegt in beginsel maar we willen dat ook niet loslaten . Lukt 

het niet om binnen rijksbudget te blijven dan zul je gewoon een goed verhaal moeten hebben 

waarom dat niet lukt, dat is eigenlijk de stijl die dit college nastreeft. Voorzitter, dan inzoomend op 

de amendementen die voorliggen, eerst naar amendement 5 de WVS groep. Ik kan u melden dat 

afgelopen maandag de 9 portefeuillehouders van de 9 deelnemende gemeentes van de WVS een 



akkoord hebben bereikt over de herstructureringsopdracht . We hebben een aantal beslispunten 

afgelopen maandag afgetikt en 1 september zal het voorstel in het college liggen en kort daarna zal 

dat in uw richting komen en er zal ook aangeboden worden door de WVS cq hart van West Brabant 

het werkplein om u een informatieavond aan te bieden per raad, niet met alle raden tegelijk want 

dat is heel veel, maar u kunt zelf aangeven als raad als u zegt van nou er ligt ook een motie van de 

RoosendaalseLijst neem ons mee in het herstructureringstraject WVS . Ja het is aan u uiteraard om 

dat te beslissen maar ik zou u dat zeker aanraden om in dat proces meegenomen te worden. Het is 

overigens in hele goede harmonie gegaan want vroeger vorige week vroeg iemand ja staan de 

neuzen allemaal dezelfde kant op, nou lang niet altijd, maar ik moet zeggen dat wij afgelopen 

maandag constructief die besluiten met elkaar hebben kunnen nemen na een lang traject wikken en 

wegen en de goede dingen doen. En toen ik uw amendementen las meneer Yap ook amendement 6 

heb ik heel vaak ja gezegd daarachter, daar staan een heleboel dingen in die u terug zult vinden 

straks in de herstructureringsopdracht , dus ik zou de amendementen dan nu ook willen ontraden ik 

denk niet dat het verstandig is die nu aan te nemen terwijl de herstructureringsopdracht naar u toe 

komt maar dat wist ik vorige week ook nog niet want maandag was uiteraard een ja toch een 

belangrijke peildatum. Dat geldt zowel voor WVS want ook de directeur van het werkplein was bij 

die bijeenkomst aanwezig, dus daar blijkt al uit dat het werkplein hart van west Brabant en de WVS 

dat die gezamenlijk op gaan trekken met het hart van west Brabant als eigenlijk de toonaangevende 

club want daar moeten we gaan re-integreren daar zit straks het zeg maar het werkplein daar moet 

het werk vandaan gaan komen. Nou over al die in en outs wordt u kort na het zomerreces 

geïnformeerd en dan kunt u altijd nog met de punten die u hier hebt kijken van nou zit dat er 

voldoende in wat de PvdA  betreft en kunt u uiteraard altijd nog met opmerkingen komen van als u 

zegt van nou daar hebben wij zeker iets op aan te merken want uw mening wordt daarover 

uiteraard zeer op prijs gesteld want we praten hier over een ontzettend belangrijke doelgroep, 

mensen die we mee willen laten doen middels de participatiewet. Voorzitter in die algemene termen 

wilde ik de twee amendementen maar beantwoorden. 

DE VOORZITTER : dank u zeer wethouder Verbraak, ik kijk even in de tweede termijn, naar nieuwe 

sprekers, ik noteer in elk geval dhr. van Gestel. Ik heb voorlopig genoteerd om te beginnen dhr. van 

Gestel van de fractie van de VLP. 

DHR. VAN GESTEL : ja voorzitter dank u wel, ja kort resumé  Al deze acht stukken die voor ons liggen 

voorzitter, bij goede bestudering mag het de fractie van de VLP in ieder geval welgevallen dat we er 

informatief veel kennis van hebben kunnen nemen maar er defacto in deze raad weinig aan kunnen 

veranderen of aan kunnen doen. En die constatering brengt ons tot een overall mening of een opinie 

een algemene mening die we daarover hebben, al deze samenwerkingsverbanden zijn wat ons 

betreft ondoorzichtig. En het kan wat ons betreft ook efficiënter , er moeten uitdagingen liggen op 

het gebied van inkoop directie staf en concern medewerker bij al die organisaties dat te gaan 

schuiven en te zorgen dat dat goedkoper kan voor de burger. Want voorzitter, we duwen er wel heel 

veel geld in maar we krijgen te weinig output , en al zeker geen controle. Het is net voorzitter als een 

europese institutie die pruimen de burgers ook niet en als die hun budget overgaan dan staan alle 

parlementen op hun achterste benen maar goh alleen de europese commissie heet er nog over te 

vertellen. Dat voorzitter mag wel eens een tand minder. Dan voorzitter de amendementen die voor 

ons liggen, ja de omwb hebben wij mede ondertekend voorzitter, dus daar geen misverstand over 

vanavond. De WVS en het werkplein, het werkplein kunnen we onderstrepen en de WVS wij 

twijfelden eerst nog wel maar ja als de wethouder zegt ik ben het er eigenlijk mee eens maar is 



ontraad hem dan ga ik hem gewoon voor stemmen vanavond voorzitter, ja dat is dan klaar 

natuurlijk. Dat is natuurlijk de verkeerde volgorde , als u zegt ja dan moet u ook zeggen ik raad u aan, 

dat is misschien een verspreking geweest. Voorzitter, wat ik wel weet is dat het zeer bijzonder is dat 

we vorige week met elkaar een discussie voeren dat u vorige week aangeeft ik kom naar u toe zodra 

we een akkoord hebben en het komt allemaal goed en maandag afgelopen maandag was dat 

akkoord er, dat is wel heel snel voorzitter. Waren ze met Griekenland maar zo snel dan zaten we 

naar ander nieuws te kijken iedere dag. Maar blijkbaar duurt dat nogal langer en u bent er zo uit, 

maar ik kan me dat niet voorstellen dat u dat vorige week nog niet wist dat u er uit zou komen. Er is 

voorwerk daar gaat werk aan vooraf dat is niet een ochtend dat u zegt handen op elkaar we gaan 

het doen. Dus die bestuursopdracht kende u vorige week al. Dus vorige week hebben we natuurlijk 

voor Pietje Bell met elkaar de discussie gevoerd , want we wisten eigenlijk de inhoud niet u verklapte 

de inhoud niet en nu is de inhoud er wel en dan is het achterhaald. Vind ik niet zo fijn voorzitter. 

Want dan heeft meneer Yap al het werk verricht op papier om vanavond goed beslagen ten ijs te 

komen met een goed voorstel samen met D66 , ja dat is voor ons nog een reden om te zeggen ja als 

u vervolgens zegt het ligt allemaal al klaar. Dat is voorzitter de verkeerde volgorde. Is aan u he. 

DE VOORZITTER : dank u zeer meneer van Gestel, prachtig binnen de termijn, ik ga naar de heer van 

den Beemt van de fractie van de VVD. 

DHR. VAN DEN BEEMT : ja dank u wel voorzitter, ik wil de tweede termijn alleen even gebruiken om 

twee kleine kanttekeningen te zetten bij amendement 5 en 6 . Beide zijn ingediend door de heren 

Yap en Vermeulen, en in beide amendementen is het de taakstelling die we ons zelf hebben gegeven 

via het bestuursakkoord weggepoetst. En in amendement 5 staat oorspronkelijk in de tekst 

uitvoering van de sw taken binnen rijksbudget en na wijziging is dat verdwenen en in amendement 6 

daar wordt ineens gesproken over in beginsel binnen het rijksbudget uitvoeren. Dat betekent dat de 

twee indieners blijkbaar verwachten dat de coalitiepartijen vanavond zonder blikken of blozen hun 

handtekening onder het bestuursakkoord weghalen. Dat is ambitieus wij waarderen die instelling 

maar u snapt toch ook wel , dat als nou een ding kansloos is dat is het dit wel. Tot zover voorzitter. 

DE VOORZITTER : dank u wel meneer van den Beemt, anderen nog van uw raad in tweede termijn 

die niet in de eerste termijn hebben gesproken, de heer van Poppel van de fractie van de SP. 

DHR. VAN POPPEL : ja voorzitter, ja het wordt toch even getriggerd door de voorgaande spreker er 

staan toch diametraal tegen over elkaar wat dat betreft. Zeker hebben we natuurlijk in het akkoord 

aangegeven het budget, met dit amendement is aangeven we gaan in ieder geval van uit proberen 

het binnen het beschikbare rijksbudget te doen maar we willen zeker niet uitsluiten dat het daarbij 

blijft, dus vandaar dat het we dit amendement toch wel ondersteunen. 

DE VOORZITTER : dank u zeer, probeer het nog, ja de heer Schijvenaars, ja een vraag aan de heer van 

Poppel?, dat is het geval ja, ja gaat uw gang 

DHR. SCHIJVENAARS : ja voorzitter, want ik zie dat mijn collega van de VVD is weggelopen maar die 

opmerking haalt u dus uw handtekening dan weg onder het bestuursakkoord als SP. 

DHR. VAN POPPEL:, voorzitter ik denk dat die handtekening nog steeds staat, het uitgangspunt is 

rijksbudget dat is de eerste vereiste zeg maar, maar met het amendement zeg je  nou mochten we 

er overheen komen en eigenlijk heeft de wethouder dat ook al gezegd van nou tuurlijk gaan we dat 



proberen en hebben we meer nodig dan gaat dat gebeuren. Maar we willen daar zeker ruimte voor 

laten. En wat ons betreft stat die handtekening daar nog steeds onder. 

DHR. SCHIJVENAARS: tot slot, u heeft de wethouder horen zeggen dat als het niet lukt binnen 

rijksbudget dat we dan gewoon boven op het rijksbudget extra geld beschikbaar komt. Dat heeft u 

de wethouder horen zeggen. 

DHR. VAN POPPEL: niet in die precieze bewoordingen, gaat u mij geen dingen in de mond leggen die 

ik niet heb gezegd maar de strekking. 

DE VOORZITTER : dank u wel meneer van Poppel, nog een keer de tweede termijn die niet hebben 

gebruikt gemaakt van de eerste termijn. Dat is niemand, dan ga ik even terug naar de sprekers in de 

eerste termijn, heer van Ginderen, geen behoefte aan, Dhr. Yap, veronderstel van wel he, ja 

DHR YAP : ja voorzitter, wordt het toch nog aardig op het einde van deze avond, ja ik hoor de 

woorden van de wethouder die eigenlijk geen bezwaar heeft tegen beide amendementen en 

vervolgens is de conclusie, ontraad, dat ie het toch de gemeenteraad ontraad. Ik heb ook eerder 

goed geluisterd naar de woorden van zijn collega Polderman, die ten aanzien van heel ander dossier 

ook al heeft aangegeven dat ging over de jeugdzorg, dat hij twijfelt of dat binnen het rijksbudget kan 

blijven zoals dat nu voorligt en daarom doet het me zeer deugd dat de SP wel meegaat omdat het 

inderdaad geen afbreuk doet aan het bestuursakkoord wat door een aantal partijen in deze raad is 

ondertekend maar dat het moet gaan om inhoud. De heer van Poppel gaf dat ook goed aan het gaat 

nogmaals niet enkel om financiën om boekhouden het gaat om mensen. Want als je bv ten aanzien 

van het werkplein zegt van ja het budget is op, het anders gaan we over het rijksbudget de groeten 

voor de volgende die dan komt aan het loket, even gechargeerd natuurlijk. Maar daarom vind ik dat 

de kern moet zijn kwaliteit dienstverlening duurzaamheid van arbeid die woorden heb ik al in de 

eerste termijn ook genoemd en ten aanzien van de WVS groep hebben we met zijn allen een keurige 

opdracht afgesproken waarin nogmaals door geen enkele andere gemeente die opmerking wordt 

gemaakt over de taken binnen het rijksbudget te blijven uitvoeren. Nogmaals dat is echt wel het 

uitgangspunt van de PvdA maar als je qua zienswijze moet opmerken nogmaals zeg ik doe dat dan 

vanuit Roosendaal stad van de menselijke maat en daar passen die opmerkingen die in de zienswijze 

zoals die door het college wordt voorgesteld niet in. Dank u wel.  

DE VOORZITTER : dank u wel meneer Yap. Anderen nog van uw raad? Wethouder Verbraak nog 

behoefte om iets te zeggen , nee, dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen, en dat, o de heer de 

Regt. 

DHR. DE REGT: mogen we een korte schorsing, voor twee minuten? 

DE VOORZITTER : ja dan zullen we er drie van maken, 

DHR. DE REGT : ja 

DE VOORZITTER : drie minuten schorsing. 

DE VOORZITTER : dames en heren, bent u zover ? Het was een korte schorsing dus ik denk dat het 

dat u er uit bent. ja akkoord zo . Dames en heren , wij hervatten de vergadering, en maar ja we staan 

aan de voordeur van de besluitvorming maar wellicht dat deze schorsing nog iets heeft opgeleverd 



met betrekking tot de amendementen. Wie daar iets over wil zeggen , 4,5 of 6 doe datdan nu even 

dan weten we precies waar we staan als we zo meteen wel of niet over iets gaan stemmen. Wie mag 

ik het, kan vanaf uw tafel, het woord geven naar aanleiding van de schorsing wat nu het beeld is. Het 

zijn boeiende schorsingen vanavond. Ze leveren helemaal niks op. Maar goed , ja afstemmen ja dat is 

ook zo. Nou maar goed de tekst en zo blijft allemaal onverkort staan en zoals het hier staat, we gaan 

hier over stemmend. Dat is de conclusie, nou goed dan laten we vrouwe democratia haar werk doen 

en dan beginnen we met amendement nummer 4 handelend over de omgevingsdienst midden en 

west Brabant , er zoemt wat rond, wil een uwer daarover een stemverklaring afleggen, niet over dit 

amendement dan gaan wij stemmen wie is voor amendement nummer 4. Dat is bij unanimiteit, het 

amendement 4 is aanvaard. Wij gaan naar het amendement nummer 5 handelend over de WVS 

groep werkvoorzieningschap. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt, niemand, dan 

gaan wij stemmen, wie is voor amendement nummer 5, daar voor hebben gestemd de fracties van 

de PvdA, D66, VLP, SP en de nieuwe democraten. We gaan even een beetje tellen. Met 16 stemmen 

voor en 19 tegen is het amendement verworpen. Dan amendement nummer 6 werkplein hart van 

west Brabant. Een uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt, ja de heer Schijvenaars. 

DHR. SCHIJVENAARS : fractie nieuwe democraten vinden het een buitengewoon sympathiek 

amendement voorzitter, we hadden het ook dolgraag willen steunen ware het niet dat het woordje 

in beginsel impliceert dat je daarmee een volledige vrijbrief geeft om boven alle budgetten heen te 

gaan en dat vinden wij net een stap te ver.  

DE VOORZITTER: dank u wel, anderen nog behoefte aan een stemverklaring vooraf, niemand dan 

gaan wij stemmen over amendement nummer 6. Wie is voor dit amendement. Hiervoor hebben 

gestemd de fracties va de PvdA, D66, VLP en de SP. Dan is het amendement verworpen. Dan gaan 

wij naar het moedervoorstel om het zo maar even uit te drukken. Dat is dus geamendeerd met 

amendement 4 op het punt van, waar ging het ook alweer over, de omgevingsdienst. Het zijn veel 

begrotingen. Ik weet in ieder geval dat dhr. Yap hierover een stemverklaring wil afleggen over het 

totaal en ik inventariseer even, dhr. Yap. 

DHR. YAP : voorzitter, over het geamendeerde raadsvoorstel als het mag. De PvdA wordt geacht 

tegen te hebben gestemd ten aanzien van beslist 1a werkplein hart van west Brabant. 

DE VOORZITTER: akkoord, anderen nog een stemverklaring, ik had dhr. van Gestel gezien, ja 

DHR. VAN GESTEL : voorzitter de fractie van de VLP vind de behandelingen van al deze stukken in 

zo'n korte minimale cyclus niet wenselijk. Wij hebben notie genomen van het voornemen om later 

dit jaar daarover met elkaar een discussie te voeren, die zullen wij op dat moment ook graag voeren. 

En omdat derhalve onze invloed en macht op deze begrotingen zo klein zijn of we nu voor of tegen 

stemmen is brood nog vis, maar wij zijn een positieve partij dus afwijzen zullen we het dan zeker 

niet. 

DE VOORZITTER: dank u wel , anderen nog van uw raad. Niemand dan gaan wij stemmen waarbij we 

dan ook indachtig de opvatting van de PvdA op dit onderdeel genoteerd hebben. Wie is voor 

amendement nummer 6, of sorry het moedervoorstel. Het vadervoorstel. Herstel, ja het is voor mij 

ook laat geworden dat merkt u wel. Wie is voor het raadsvoorstel, dat heeft u met uw allen gedaan 

bij unanimiteit aanvaard.  Goed, dames en heren dan zijn wij toe aan de sluiting. Ik bespaar uw mijn 

vriendelijk edoch stichtelijk woord omdat wij elkaar volgende week in een zekere informaliteit zien 



en dan geef ik u er van langs. Het is welletjes zo ik sluit deze raadsvergadering en ik zie u graag in de 

loop van de volgende week en u weet wel waar.  


