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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 5 NOVEMBER 2020  
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Van het eerste deel van de vergadering d.d. 05 november 2020 is door technische storing geen geluidsbestand 

beschikbaar. Het tweede deel van deze vergadering d.d. 05 november 2020 dat wel beschikbaar is, is 

uitgewerkt (00.25.14 – 00.41.13). 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. B-CATEGORIE  
a. Najaarsbrief 2020 en Programmabegroting 2021. 

3. Sluiting 
 

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.H. van Midden (burgemeester). 

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

Wethouders: Mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen en dhr. C.A. Lok Mevr.  I.M. Raaijmakers en 

dhr. A.A.B. Theunis. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-

Stein (VVD), N. El Azzouzi (GroenLinks), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), 

D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen 

(VVD). 

De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), A.C.A.M. Beens (SP), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), W.CH. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), P.F.H.  de Graeff (Roosendaalse Lijst), A.S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. 

Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. 

Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (VLP), M.C.M. Schillemans (Roosendaalse Lijst),  M.W.C. Verbeek 

(VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villéé (GroenLinks), J.J.M.M. Wezenbeek (Fractie Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), 

G.A. van Zalinge (VLP). 
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Afwezig:- 

1. Opening 
De VOORZITTER: Goedenavond. Goedenavond bij de tweede etappe van deze begrotingsvergadering. Ik begrijp 

dat uw vaardigheid om thuis lip te kunnen lezen enigszins op de proef gesteld is in het eerste deel van deze 

vergadering, omdat er geen geluid was. Excuus daarvoor. Niettemin gaan we niet over tot het herhalen van de 

mededelingen.   

2. B-CATEGORIE  

a. Najaarsbrief 2020 en Programmabegroting 2021. 

De VOORZITTER: Ik wil wel de heer Raijmaekers opnieuw de gelegenheid geven zijn termijn aan te vangen. Dus 

uw spreektijd is teruggezet op vijf minuten. Neem me niet kwalijk, dit was zonder spreektijd nog. Ga uw gang. 

De heer RAIJMAEKERS: Dank u wel, voorzitter. Alleen het voorstellen van de voorstellen, denk ik, neem ik aan. 

Laat ik beginnen met het amendement “Verhoging coronacompensatie voor amateurverenigingen”. Voorstel wat 

we willen indienen, het wordt als volgt gewijzigd de standaardtekst: amateurverenigingen wordt een 

compensatie aangeboden van 5 euro per lid. Uitgaande van landelijke cijfers dat 30% van de inwoners is 

aangesloten bij een amateurvereniging komt dat neer op een maximale totale compensatie van 125.000 euro. 

Het is aan het college om te bepalen welke amateursportverenigingen het betreft, dit op basis van gestelde 

kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld en deze verhoging van de coronacompensatie voor 

amateurverenigingen met een bedrag van 75.000 euro wordt gedekt uit het resterende bedrag op de post 

onvoorzien. Dit amendement wordt ingediend door de Roosendaalse Lijst, VLP Wilbert Brouwers, PvdA Michael 

Yap, en D66 Harm Emmen. 

De VOORZITTER: Dank u wel, dat wordt amendement 1 voor de beraadslaging. Gaat u verder. 

De heer RAIJMAEKERS: Dan 2, de motie Onderzoek naar mogelijkheden opstarten pilot scholingsvouchers. Ik 

volsta met het voorlezen van het dictum. We verzoeken het college om in samenspraak met de sociale partners, 

denk aan WVS en Werkplein, onderwijsaanbieders en werkgevers te kijken naar de mogelijkheden om in 

Roosendaal een pilot scholingsvouchers te starten. Dit ten behoeve van bijscholing of omscholing van 

werkzoekenden naar kansrijke en krapteberoepen overeenkomstig of in lijn van het voorbeeld van de gemeente 

Rotterdam. En twee, de raad over de voortgang ultimo tweede kwartaal 2021 te berichten. Deze motie is 

ingediend namens de Roosendaalse Lijst, D66 Harm Emmen, Kees Verstraten VVD, Karen Suijkerbuijk-Ader 

ChristenUnie, CDA Nicole Roeken, SP Adriënne Maas en Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt. Tot zover, 

voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Die gaat door het leven als motie nummer 1 op deze beraadslaging. Goed dan geef 

ik het woord aan de heer De Regt. 

De heer WEZENBEEK: Voorzitter? Meneer de voorzitter? 

De VOORZITTER: Meneer Wezenbeek? 
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De heer WEZENBEEK: Ja, ik wilde nog even reageren op het amendement, want dat ging heel snel. Ik heb 

getwijfeld omdat, ik steun dat natuurlijk ja. Maar ik twijfel… 

De VOORZITTER: Meneer Wezenbeek. Meneer Wezenbeek. Dit is echt iets voor in uw termijn.  

De heer WEZENBEEK: O, oké.  

De VOORZITTER: We dienen nu de moties en amendementen in en dan kunnen ze ook officieel onderdeel zijn van 

de beraadslaging in uw termijn. 

De heer WEZENBEEK: Sorry, neem me niet kwalijk. 

De VOORZITTER: De heer De Regt van de VLP.  

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie hebben wij twee amendementen aangekondigd samen 

met de Roosendaalse Lijst. De Roosendaalse Lijst heeft net de ene ingediend en wij dienen de andere in. En dat 

gaat over een extra boa. En ik beperk me ook tot de tekst van de wijziging: met dien verstande dat er in 2021 een 

bedrag van 60.000 euro uit de algemene saldireserve wordt toegevoegd aan Programma 1 Bestuur en 

Samenwerking, Beleidsveld Integrale Veiligheid ten behoeve van extra capaciteit Toezicht en Handhaving, boa 

voor onder meer de aanpak van zwerfafval. En deze kosten vervolgens structureel worden verwerkt in de 

Meerjarenraming 2022 tot 2024. En dit amendement wordt ingediend namens VLP en Roosendaalse Lijst, fractie 

Wezenbeek en fractie Burger Belangen Roosendaal. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. En dat amendement gaat door het leven als amendement 2 voor 

hedenavond. Gaat u verder of wat het… Ja, dank u wel. Dan wil ik graag overgaan naar de heer Verstraten van de 

VVD. De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel. Dit is de motie Stationsgebied - Oude Centrum. En het dictum luidt als volgt, 

verzoekt het college om per omgaande initiatief te nemen middels het opstellen van een gebiedsvisie voor het 

complete Stationsgebied en het Oude Centrum. En deze eind tweede kwartaal 2021 afgerond te hebben. En gaat 

over tot de orde van de vergadering. En namens, we dienen hem samen in mede op initiatief van VVD Roosendaal 

en Roosendaalse Lijst, ondergetekende namens de VVD… Peter Raijmaekers, de heer Raijmaekers namens de 

Roosendaalse Lijst, VLP de heer Wilbert Brouwers, de Partij van de Arbeid de heer Michael Yap, fractie 

Wezenbeek de heer Jac Wezenbeek en Burger Belangen Roosendaal mevrouw Selda Bozkurt en D66 de heer 

Harm Emmen. Dat was hem. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verstraten. Die motie gaat door het leven als motie nummer 2 voor de 

beraadslaging vanavond. En dat was ook hetgeen wat u indiende voor vanavond?  

De heer VERSRTATEN: Ja. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Villéé van GroenLinks.  
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De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken. Ik begin met een amendement Impuls Roosendaal 

Natuurstad verhoging groenbudget. Dan ga ik naar het dictum. Aan te vullen met: met dien verstande dat in 2021 

de volgende twee bedragen worden toegevoegd aan het Programma 4 Wonen en Verblijven, Beleidsveld 

Openbare Ruimte en reiniging door A een bedrag van 100.000 euro ten behoeve van een impuls aan Roosendaal 

Natuurstad, dekking bestemmingsreserve innovatiefonds en een bedrag van 57.246 euro ten behoeve van een 

verhoging van het groenbudget. Dekking algemene saldi reserve. Deze kosten vervolgens structureel worden 

verwerkt in de Meerjarenraming 2022-2024 met als doel onze bijdrage de noodzakelijke klimaatdoelstellingen te 

kunnen behalen en het Roosendaalse groen kwalitatief op orde te kunnen houden. Ook namens PvdA Michael 

Yap, D66 Harm Emmen, Roosendaalse Lijst Charles Goossens en VLP Eric de Regt.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villéé. Dat amendement krijgt het nummer 3 voor hedenavond, 

amendement 3. Dient u nog meer in? Gaat u verder. 

De heer VILLÉÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan dienen wij vanavond ook nog een motie in dat is de 

Bestemmingsreserve ten bate van opbouw van de Roosendaalse samenleving na corona. Gelijk door naar het 

dictum. Besluit: een reserve in te stellen ten behoeve van de impact en gevolgen van corona op de Roosendaalse 

samenleving na corona. In deze bestemmingsreserve de toekomstige bijdrage te storten die de gemeente 

Roosendaal ontvangt uit de Europese Unie, het Rijk, Provincie en andere uitkerende instanties die ervoor bedoeld 

zijn om de Roosendaalse samenleving na corona weer op gang te helpen en of aanpassingen te kunnen helpen 

realiseren, die als gevolg van een door corona veranderde en aangetaste samenleving nodig zijn. Het 

Innovatiefonds in haar geheel te oormerken voor het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis en de 

afgesproken storting in het fonds van de helft van het jaarrekeningresultaat gewoon in stand te houden. Dat is 

ook namens VLP, Wilbert Brouwers. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Villéé. En die gaat door het leven als motie nummer 4 en daarmee bent u 

klaar met indienen. Ja? Dank u wel. Dan ga ik over naar de heer Emmen van D66. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter motie Right to Challenge in Roosendaal, verzoekt de raad om 

de Werkgroep, Raadswerkgroep Participatie de opdracht te geven om in samenwerking met het college en 

ambtenaren de kaders uit te werken voor de invoering van een Right to Challenge in Roosendaal. Twee, dit proces 

samen te laten vallen met de uitwerking van de participatieladder, die al bij de Raadswerkgroep Participatie 

belegd is. En drie, een Roosendaals Right to Challenge gelijktijdig met of als onderdeel van de participatieladder 

ter voorstelling aan de raad voor te leggen en gaat over tot de orde van de vergadering. Namens D66, PvdA 

Michael Yap, GroenLinks Naima El Azzouzi, Roosendaalse Lijst Peter Raijmaekers, VVD Cees Verstraten, 

ChristenUnie Karen Suijkerbuijk-Ader, SP Adriënne Maas. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Die krijgt het nummer 4 voor hedenavond. En daarmee was u ook 

klaar met indienen begreep ik. Ja? Dank u wel. Mevrouw Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal ook u heeft 

een motie in te dienen? Ga uw gang. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. De motie van Burger Belangen Roosendaal is Openstelling inloop- en 

ontmoetingslocatie voor kwetsbare mensen tijdens de coronapandemie. Verzoekt het college om in overleg met 

de uitvoeringspartners ervoor zorg te dragen dat de bestaande inloop- en ontmoetingsvoorziening voor 

kwetsbare doelgroepen ook gedurende de coronapandemie beperkt worden opengesteld, zodat mensen die 
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bijvoorbeeld dakloos zijn ook overdag ergens terecht kunnen voor hun kopje koffie of hun soepmaaltijd. Dank u 

wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Bozkurt. U dient hem samen in met de ChristenUnie? Ja, goed. Dan krijgt 

deze motie nummer, motie nummer 5. En dan kom ik tot slot bij diezelfde ChristenUnie, mevrouw Suijkerbuijk-

Ader aan u de eer om het hek te sluiten. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de fractie van de ChristenUnie Roosendaal dien ik 

graag de motie Brede inventarisatie naar de financiële noden in de samenleving als gevolg van de 

coronapandemie in. Het dictum luidt als volgt: verzoekt het college een brede inventarisatie uit te voeren naar de 

financiële noden in de samenleving, die zijn veroorzaak door de coronapandemie. En twee, bij deze inventarisatie 

tevens in beeld te brengen en te betrekken welke groeperingen, verenigingen, organisaties reeds bij u bekend zijn 

ten behoeve van coronacompensaties en welke groeperingen, verenigingen, organisaties tot op heden nog niet in 

beeld zijn ten behoeve van coronacompensaties. Maar die wel een duidelijk maatschappelijk doel dienen en dus 

alsnog in beeld moeten worden gebracht om te bepalen of deze mogelijk vanwege financiële coronanoden voor 

compensatie in aanmerking komen. Derde punt, naast de groep bedoeld bij punt 2 ook de horeca en 

middenstand onderdeel van deze brede inventarisatie te laten zijn. En vier, de raad over deze brede inventarisatie 

voor februari 2021 te informeren. Ik heb deze motie ingediend mede namens de VLP de heer De Regt, Burger 

Belangen Roosendaal Selda Bozkurt, fractie Wezenbeek Jac Wezenbeek. Dank u wel, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Die krijgt motie nummer 6. En daarmee zijn wij tevens aan 

het einde gekomen van de indiening van de amendementen en moties en voor de luisteraars en kijkers thuis 

betekent dat, dat wij drie amendementen hebben hedenavond en zes moties. En daarmee gaan wij tevens over 

naar de eerste termijn. Ook hiervoor mag u op uw plaats blijven zitten. Een ik wil graag als eerste de gelegenheid 

geven het woord te voeren aan de Roosendaalse Lijst, de heer Raijmaekers. Uw vijf minuten spreektijd gaan in. 

De heer RAIJMAEKERS: Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst de Commissievergadering van vorige week liet al een 

stabiele Begroting zien, een Najaarsbrief en een addendum die er gedegen uitziet, waarin wij hebben aangegeven 

als Roosendaalse Lijst dat er durf en lef uitspreekt met een stukje ambitie richting investeringsvoorstellen, dus 

wat dat aangaat prima. Toch hebben we gemeend wat verbetervoorstellen wellicht daarom aan te vullen. En ja 

inderdaad helaas heeft dat te maken met corona. Twee voorstellen die we willen indienen daarom. Allereerst het 

amendement in het kader van compensatie amateursportverenigingen. Wij zijn van mening als Roosendaalse Lijst 

dat twee euro compensatie per vereniging eigenlijk veel te weinig is om een goede ondersteuning te kunnen 

bieden voor verenigingen zoals in Roosendaal. De corona-effecten zijn zeer heftig te noemen kijk eens naar het 

teruglopend ledenaantal, missende kantineopbrengsten, gemiste sponsorgelden en wedstrijdinkomsten die 

gewoon gemist worden, terwijl de kosten doorlopen. Dus wij waren van mening op dit bedrag van 2 euro per lid 

te laten verhogen tot 5 euro en de dekking is aanwezig, dus dat zou op zich geen probleem kunnen zijn. Dan 

twee… 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, de heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Ja, ik was net als iets te vroeg, want ik wilde daarop reageren op dit amendement. Ja wat ik 

graag, wat ik eigenlijk ondersteun. Alleen ik vraag toch aan de heer Raijmaekers er staat “amateur 

sportverenigingen” en ik zou willen vragen zou u dat niet kunnen veranderen in “amateurverenigingen”? Want nu 

valt het buiten de boot denk ik. Er zijn verenigingen in Roosendaal die ook schade ondervinden door dit 
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coronaverhaal wat er leeft en dat zijn geen sportverenigingen, dat zijn andere verenigingen. Is het verstandig 

misschien… 

De VOORZITTER: Ja, uw vraag is helder meneer Wezenbeek. Ik wil de heer Raijmaekers vragen hierop te reageren. 

De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS:  Nou, we hebben ons in eerste instantie beperkt tot amateur sportverenigingen omdat 

daar het verlies aan corona-effecten het grootst is. Dus vandaar hebben we gemeend om het bij amateur 

sportverenigingen te laten.  

De VOORZITTER: Ja, meneer Wezenbeek. Ga uw gang. 

De heer WEZENBEEK: Ja, ik moet het ermee doen. 

De VOORZITTER: Gaat u verder de heer Raijmaekers. Voordat u verdergaat de heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, even ter verduidelijking. Gemeente en Rijk compenseren toch veel meer dan enkel 

amateur sportverenigingen, daar is dit amendement toch niet afhankelijk van, ook een beetje in het verlengde 

naar Fractie Wezenbeek. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Uiteraard. 

De VOORZITTER: Gaat u verder. 

De heer RAIJMAEKERS: Dan het volgende de motie onderzoek naar mogelijkheden, opstarten mogelijkheden 

scholingsvouchers. Corona-effecten slaan ook in op bedrijven en werknemers in en om Roosendaal. Als we zien 

bijvoorbeeld het interview van arbeidsmarktdeskundige Nicole van der Goorbergh recent in de BN DeStem gaf 

ook al aan dat de werkloosheid aan het stijgen is en dat zal in West-Brabant zijn, maar natuurlijk ook in 

Roosendaal. Dus we zijn als Roosendaalse Lijst aan het zoeken wat zijn nou de mogelijkheden om werkzoekenden 

of in ieder geval jong opgeleiden een kans te bieden om eventueel na hun opleiding en zonder zicht op werk, 

andere mogelijkheden te kunnen bieden. En daar kwamen we op het voorbeeld van de gemeente Rotterdam, die 

in overleg met het Alberda College bezig is om scholingsvouchers te introduceren om studenten weer een kans te 

bieden op een nieuwe opleiding met kans op werk. Dus wij hadden het idee om dit voorstel ook voor te leggen 

aan de gemeente Roosendaal  

<<Vanaf 00.41.13 is geen geluidsopname van deze vergadering meer beschikbaar…>> 

De vergadering wordt hervat op 9 november 2020 om 19.00 uur. 
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5. Sluiting 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.05 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


