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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 6 JUNI 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van  

              9 mei 2019 

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 30 Vaststelling bestemmingsplan Zundertseweg 83 

b. Voorstel 31 Vaststelling bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw 

c. Voorstel 32 Vaststelling bestemmingsplan Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II 

d. Voorstel 33 Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022 

e. Voorstel 34 Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy gemeente Roosendaal 

6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 35 Subsidiebeleid Open en Transparant subsidiëren 

b. Voorstel 36 Beslissing op Bezwaar vestiging voorkeursrecht i.c.m. raadsmededeling 19-2019 Komst Bravis 

               Ziekenhuis naar locatie Bulkenaar Roosendaal  

7. C-CATEGORIE 

8. Sluiting 
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Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester). 

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

Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, A.A.B. Theunis, 

wethouders. 

De dames: W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Burger 

Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), N. El Azzouzi, 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: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), C.A.J.M. 

Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), R.C.A.W. van Nassau (CDA), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villeé (GroenLinks), A.J. Vrolijk 

(Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP) 

Afwezig: mevr. A. Homma (D66), de heren A. van Gestel (VLP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.L.F. 

Raijmaekers (Roosendaalse Lijst). 

 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 uur ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. 

Afwezig zijn de leden Hoendervangers en Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst, mevrouw Homma D66 en de 

heer Van Gestel van de fractie van de VLP. Dit in de openingssfeer. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Het vaststellen van de Raadsagenda. Kunt u instemmen met de agenda zoals die thans voorligt, 

want er is natuurlijk nog een punt bijgekomen waar we aanstonds mee beginnen, de voordracht. Maar kunt u ook 

voor het overige instemmen met deze agenda? Dat is zo. Dan is dat bij deze vastgesteld.  

a. Voorstel 37 Voordracht burgemeester 

De VOORZITTER: U heef zojuist in de beslotenheid onder leiding van de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, 

de heer Gabriëls, gesproken over de voordracht. En de heer Gabriëls nodig ik graag uit om ons in het openbaar 

met de beperkingen die u kent verslag te doen van de bevindingen. Het woord is aan de heer Gabriëls. 

De heer GABRIËLS: Dank u wel, voorzitter. Voordat ik begin met het voorlezen van het stukje, het is een iets korte 

versie dan degene die in de besloten raadsvergadering is voorgelezen zoals u kunt begrijpen, wil ik nogmaals het 

zelfde doen als ik daar deed. En dat is mijn trots en dankbaarheid uitspreken voor al degenen die in de 

Vertrouwenscommissie hebben meegewerkt aan het komen tot dit besluit. We hebben als een team 

samengewerkt. Er waren veel tijden, veel momenten dat we niet merkten dat er politieke fracties waren, 

oppositie of coalitie. We waren één team wat doelgericht te werk is gegaan en tot een ons inziens juist besluit is 

gekomen. Dus dank en trots daarvoor. Dan de voordracht. Het rapport van bevindingen van de 

Vertrouwenscommissie met betrekking tot de aanbeveling voor het burgemeestersambt in de gemeente 

Roosendaal. Als gevolg van het op 22 oktober 2018 aangekondigde vertrek van burgemeester J.M.L. Niederer per 
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1 oktober 2019 is er een burgemeestersvacature ontstaan. De Verordening op de Vertrouwenscommissie is al in 

2015 door de gemeenteraad vastgesteld. En meteen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn ook de leden van de 

Vertrouwenscommissie benoemd. Iedere fractie heeft een vertegenwoordiger in de Vertrouwenscommissie en 

veelal is dat de fractievoorzitter. Daarnaast zijn de 1e loco-burgemeester als adviseur en de gemeentesecretaris, 

griffier en plaatsvervangend griffier als ondersteuners aan de Vertrouwenscommissie toegevoegd. Op eigen 

verzoek zijn twee leden door fractiegenoten vervangen. Als gevolg van het ontstaan van een nieuwe fractie is een 

extra lid aan de Vertrouwenscommissie toegevoegd. Deze personele mutaties hebben zich voorgedaan voordat 

de Vertrouwenscommissie kennis heeft kunnen nemen van de sollicitaties. Dus eigenlijk een, ik zou bijna zeggen 

een goed moment om die verandering nog door te kunnen voeren zonder dat dat implicaties geeft. 

De Vertrouwenscommissie heeft, zoals vastgelegd in de verordening, onder andere als taak de aanbeveling tot 

benoeming van de burgemeester voor te bereiden. Op 20 december 2018 is de Vertrouwenscommissie voor de 

eerste keer bijeengeweest. En tijdens deze bijeenkomst is besloten input te verzamelen voor de op te stellen 

profielschets door middel van openbare digitale inwonersconsultatie. Ook raadsleden wordt dan, een zij het 

aangepaste vragenlijst voorgelegd. De profielschets met als titel “Een daadkrachtig, open en loyale burgemeester 

gezocht die Roosendaal laat bloeien” is op 14 februari 2019 unaniem door u gemeenteraad vastgesteld. En op 27 

februari 2019 is de profielschets aan de Commissaris van de Koning aangeboden. En de profielschets heeft ook 

gediend als leidraad voor de selectie. 

Op 6 maart 2019 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature opengesteld. Tot 

27 maart bestond de mogelijkheid om op deze vacature te solliciteren. En op 1 april 2019 is door de Commissaris 

van de Koning bekend gemaakt dat er 11 reacties zijn ontvangen: één vrouwelijke en tien mannelijke kandidaten. 

Zeven kandidaten vervulden een functie als (oud-)burgemeester, of wethouder, of een andere politieke c.q. 

overheidsfunctie. Daarnaast waren er vier kandidaten uit de particuliere sector, vrije beroepen. De Commissaris 

van de Koning en de kabinetschef hebben ieder afzonderlijk met alle kandidaten gesprekken gevoerd. En verder 

heeft de Commissaris van de Koning inlichtingen ingewonnen over de sollicitanten. Het gaat dan zowel over het 

inwinnen van justitiële informatie als om informatie bij de burgemeester in de woonplaats van de sollicitant, 

respectievelijk bij de Commissaris van de Koning in de provincie waar de sollicitant woont. 

Op 13 mei 2019 heeft de Vertrouwenscommissie alle sollicitatiebrieven ingezien. En op basis hiervan heeft de 

Vertrouwenscommissie een aantal kandidaten ook geselecteerd. Daarna heeft de Vertrouwenscommissie een 

onderhoud gehad met de Commissaris van de Koning. In goed overleg zijn toen vijf kandidaten geselecteerd voor 

een gesprek in de eerste ronde. De vijf geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek met de 

Vertrouwenscommissie op 24 mei 2019. En deze gesprekken zijn gevoerd op Sportcentrum Papendal in Arnhem. 

Ter voorbereiding op de eerste ronde gesprekken heeft de Vertrouwenscommissie zich op 1 mei laten trainen. In 

de training is de rolverdeling afgesproken en zijn subgroepen samengesteld. Vragen zijn opgesteld, gericht op 

persoonlijkheid en de ambities uit de profielschets en is een beoordelingssystematiek bepaald. De 

Vertrouwenscommissie heeft de training als zeer nuttig ervaren.  Voor de beoordeling van de kandidaten is 

gebruik gemaakt van een gespreksinstructie en een beoordelingsformulier. De kandidaten zijn beoordeeld op 

persoonlijkheid, op de ambities uit de profielschets, verbinding met de samenleving, verkleinen van de afstand 

tussen bestuur en samenleving, een veilig Roosendaal, versterken positie in de regio, bevorderen samenspel 

bestuur. U kent ze inmiddels uit de profielschets. 
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Beoordeeld is of de kandidaat de verrassende verbinder, de intrinsiek betrokken en communicatief slagvaardige 

en daadkrachtige en loyale burgemeester is die Roosendaal laat bloeien. De vijf kandidaten zijn in de 

selectiegesprekken door de Vertrouwenscommissie beoordeeld. Waarna de Commissie vervolgens een keuze 

heeft gemaakt voor drie kandidaten, die naar de tweede ronde zouden gaan. En als voorbereiding op de tweede 

gespreksronde heeft de Vertrouwenscommissie op 25 mei hiervoor een specifieke training gevolgd.  

Het tweede gesprek, op 31 mei, bestond uit drie onderdelen. Een ontvangst in een informele setting waarbij 

gekeken werd hoe kandidaten zich hierin gedragen en om leden van de Vertrouwenscommissie de gelegenheid te 

geven om op een ongedwongen manier in gesprek te gaan met kandidaten. Het tweede deel bestond uit een 

interview door drie leden van de Vertrouwenscommissie. En dit deel was gericht op sociale aspecten van het 

burgemeestersambt en de persoon achter de kandidaat. Het derde onderdeel was een gesprek waarin door een 

groep van drie andere leden dieper werd ingegaan op zaken die in het eerste gesprek aan de orde waren geweest 

of nog onbesproken zaken die aan de orde werden gesteld. De bevindingen hebben ertoe geleid dat de 

Vertrouwenscommissie de gemeenteraad adviseert de heer J.M. van Midden, thans raadsgriffier van Rotterdam, 

geboren 19 januari 1977 voor te dragen als kandidaat voor het burgemeesterschap van de gemeente Roosendaal. 

De Vertrouwenscommissie is van mening dat men met de heer Van Midden een kandidaat presenteert die zeer 

goed past in de profielschets. De heer Van Midden communiceert op een open manier, is toegankelijk en in staat 

verbinding te maken met de samenleving, zowel persoonlijk als tussen bestuur en samenleving. Hij is actiegericht, 

toont lef. De heer Van Midden beschikt over kennis en inzicht over wat er in Roosendaal zou moeten gebeuren. 

Zijn kennis, netwerk en niet te vergeten grootstedelijke ervaring is van meerwaarde voor Roosendaal.  

De Vertrouwenscommissie heeft de heer Van Midden in de gesprekken leren kennen als een openhartig en 

toegankelijk persoon. Hij beschikt over een analytische, kritische blik. Hij heeft de daadkracht en de uitstraling om 

Roosendaal zijn positie in de regio te laten innemen. En op basis hiervan adviseert de Vertrouwenscommissie de 

gemeenteraad aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aanbeveling te doen bij de 

Kroon de heer Van Midden voor te dragen als nieuw te benoemen Burgemeester van Roosendaal. Voorzitter, dit 

was het.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Gabriëls. Ik kijk even naar u raad zijn er nog vragen aan de heer Gabriëls in 

zijn rol als voorzitter van de vertrouwenscommissie. Niemand? Kunnen we daarmee de voordracht vaststellen 

namens u raad? Kan dat met handopsteken of zegt u allemaal met een applaus of een andere blijk van… Ja! 

< Vanuit de raadszaal klinkt een luid applaus…> 

De VOORZITTER: Dan feliciteer ik u raad met deze mooie voordracht. Ja? 

De heer VILLEÉ: Ja, mag ik bij deze ik denk namens al de rest van de raadsleden die niet hebben behoort tot deze 

Vertrouwenscommissie, denk ik dat wij de leden van de Vertrouwenscommissie namens ons enorm kunnen 

bedanken voor het werk wat zij hebben verricht voor ons. En ik wilde daar ook graag een applaus voor hebben. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Nou, kijk aan. 
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< Vanuit de raadszaal klinkt een luid applaus…> 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering even voor een vijf minuten, dan kunnen we even wat feliciteren en wat 

dingetjes doen en dan gaan we over vijf minuutjes met de reguliere vergadering door.  

De VOORZITTER schorst de vergadering voor vijf minuten. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering.  

De VOORZITTER: Dames en heren, als u weer uw plaatsen zou willen innemen dan gaan we de vergadering 

voortzetten.  

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van  

    9 mei 2019 
De VOORZITTER: En dan gaan wij door met agendapunt 3 dat is het vaststellen van de besluitenlijst van uw 

vergadering van 9 mei jongstleden. Er zijn bij de griffie geen amenderingen op de besluitenlijst binnengekomen. 

Mag ik ervan uitgaan dat u kunt instemmen met het verslag? Dat is zo. Bij deze vastgesteld.  

4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Agendapunt 4 het afhandelen van reeds beantwoorde schriftelijke vragen. Er is een vraag 

aangemeld door mevrouw De Beer van de Roosendaalse Lijst inzake resultaten uitvoering motie respijtzorg voor 

mantelzorgers, portefeuillehouder wethouder Koenraad. En mevrouw De Beer geef ik graag de gelegenheid om 

een vraag te stellen.   

Mevrouw DE BEER: Ja, dank u, voorzitter. In januari 2017 is er een besluit genomen om 100.000 euro in te zetten 

voor respijtzorg zonder indicatie en de uitvoering hiervan onder te brengen bij het mantelzorgsteunpunt. En nu in 

juni 2019 hebben nog geen verantwoording van de besteding van deze middelen. En de wethouder heeft op onze 

vragen wel geantwoord dat er een raadsmededeling komt met inderdaad de verantwoording. Maar wij zouden 

graag van de wethouder de toezegging hebben om die voor het reces te kunnen ontvangen. 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad over, binnen nu en twee weken een 

gesprek en daar gaat het ook over de verantwoording, dus dan denk ik dat dat gewoon moet lukken. Dus die 

toezegging die kan ik wel doen. Ja. 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Voor het overige waren er geen nadere vragen aangemeld. Dat klopt? Ja. 

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 5 dat zijn de hamerstukken.  
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a. Voorstel 30 Vaststelling bestemmingsplan Zundertseweg 83 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.a Vaststelling bestemmingsplan Zundertseweg 83. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring hierover? Dat is niet het geval. Aanvaard. 

b. Voorstel 31 Vaststelling bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b het vaststellen van het bestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw. Ook 

hier behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Bij hamerslag aanvaard. 

c. Voorstel 32 Vaststelling bestemmingsplan Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.c Vaststellen bestemmingsplan Herziening Moerstraten, de Gebrande Hoef II. Ook 

hier een behoefte aan een stemverklaring? Niemand? Aanvaard. 

d. Voorstel 33 Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.d Transformatieagenda Sociaal Domein 2019-2022. Wil iemand hierover nog iets 

zeggen? Niet het geval. Bij hamerstuk aanvaard. 

e. Voorstel 34 Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy gemeente Roosendaal 

De VOORZITTER: En last but not least 5.e Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy gemeente 

Roosendaal. Daarover een uwer een stemverklaring? Niemand? Dan is ook dat stuk aanvaard. 

6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 35 Subsidiebeleid Open en Transparant subsidiëren 

De  VOORZITTER: Dan gaan we naar de bespreekstukken, agendapunt 6.a Subsidiebeleid Open en Transparant 

subsidiëren. Ik inventariseer even wie van u in eerste termijn het woord wenst. Dan begin ik mevrouw El Azzouzi 

van de fractie van GroenLinks, ga uw gang. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de Commissievergadering van 16 mei 2019 gaf ik aan een 

motie te overwegen omtrent verlate aanvragen. Na overleg met mijn fractie hebben wij besloten hiervan af te 

zien. De wethouder gaf aan dat het niet vaak voorkwam dat aanvragers de deadline overschrijden. Overschrijdt 

iemand de deadline dan kan er bezwaar worden ingediend. Volgens haar gebeurt dit niet vaak. We hebben 

vertrouwen in het werk en handelen van de Bezwarencommissie. Mocht het zo zijn dat wij het er niet mee eens 

zijn dan kunnen we uiteraard zelf ingrijpen als raad. Eén van de belangrijke punten tijdens de Commissie waren 

de opgebouwde netwerken en organisaties. Ik vroeg mij dan ook af of een organisatie uit Sneek hier zomaar zou 

kunnen aankloppen en lokale spelers van tafel zou kunnen vegen. Tot mijn geruststelling zei de wethouder het 

volgende “in de subsidieregels nemen we de netwerken en lokale kennis uiteraard mee waar dat nodig en 

belangrijk is. Laat in uw aanvraag zien wat uw onderscheidend vermogen is”. In de subsidieregels wordt er dus 

rekening gehouden met lokale kennis en een opgebouwd netwerk. Dit stelt mij gerust. Ik hoop ook ten zeerste 

dat dit zo wordt uitgevoerd. Voorzitter, tot slot GroenLinks wil instemmen met het nieuwe subsidiebeleid. Wij 

hopen op een soepel proces, mooie initiatieven en tevreden samenwerkingen. Wij hebben enorm veel 

vertrouwen in alle subsidieaanvragers en hopen dat iedereen in deze zaal dat heeft. Maar daar gaan we natuurlijk 

ook vanuit. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Vermeulen van de fractie van de VVD. 
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Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel voor het nieuwe Subsidiebeleid 

Open en Transparant subsidiëren. De VVD vindt dat dit een goede basis is om in ieder geval te beginnen om een 

eerlijk en een transparant proces te hebben voor het subsidiëren van bepaalde organisaties en stichtingen. Het 

idee dat we beginnen met een schone lei, dat we opnieuw alle subsidies weer gaan bekijken en gaan beoordelen 

vindt de VVD een goed begin. Zo kan iedereen de gelijke kansen krijgen om deze subsidie te krijgen. Een ander 

punt wat wij als VVD ten opzichte van het oude subsidiebeleid heel erg goed vinden is dat namelijk de 

verantwoordingsplicht voor iedereen nu geldt ongeacht het bedrag. Zoals we zien is dat er nu rekening is 

gehouden met de goede balans tussen de administratieve last en de hoeveelheid subsidiegeld die je krijgt. Maar 

wij zijn als VVD wel erg te spreken over het feit dat we het wel over geld hebben van de burger, dus we moeten 

daar wel goed mee omgaan en ook het is ook elke euro is ook van de burger. Daar moeten we dus wel 

consequent mee omgaan dat ook iedereen een verantwoording aflegt. Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat daar 

een balans in gezocht moet worden. En vandaar dat we eigenlijk ons initiële plan voor een drempel die we eerst 

wilden verlagen van 10.000 euro naar 5.000 euro voor een financiële  verplichting, voor een verplichting voor een 

verantwoording van financiële en inhoudelijke aard dat we die niet hebben gedaan. Dat hebben wij in goede 

samenspraak gedaan met mensen die er expertise in hebben. Maar we hebben nu wel een ander voorstel. 

Daarom ligt er voor u een motie die overigens is medeondertekend door de Roosendaalse Lijst en op de valreep 

ook nog door D66. En die zou ik graag aan jullie willen voorlezen. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang.  

Mevrouw VERMEULEN: Het dictum van deze motie gaat als volgt: Wij verzoeken het college om het komende 

subsidiejaar een steekproef af te nemen onder een realistisch aantal subsidies op het gebied van inhoudelijke en 

financiële verantwoording bij subsidies tussen de 0 en 10.000 euro. Twee, hiertoe het opvragen van een 

financiële verantwoording bij subsidies onder de 10.000 euro in de Algemene subsidieverordening van 

Roosendaal mogelijk te maken. En drie, de uitkomsten van de steekproef vervolgens te delen met de gemeente. 

Dat was het voor nu, voorzitter. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 heet “Steekproef van inhoudelijke en financiële 

verantwoordingsplicht” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. U heeft een vraag van de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, in de Commissie zat de VVD keurig op één lijn met de PvdA. In de voorbereiding van 

deze vergadering hadden we nog gevraagd wat u eigenlijk met punt 3 wilt. Want waarom, ja wat gaat  u ermee 

doen als u die uitkomsten weet? Want volgens mij is dat, dat geef je als je zegt we moeten een steekproef 

uitvoeren dan geef je dat vertrouwen wellicht aan het college. Dus ik hoor graag wat u dan wilt met dergelijke 

uitkomsten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Ik snap uw vraag en die gaat als volgt. Wij gaan nu uit van een 

eenmalige steekproef. Op die steekproef zullen uitkomsten komen. Nou ja we weten natuurlijk nu nog niet wat 

de uitkomsten zijn, maar ik kan me voorstellen dat we bij die evaluatie waar we dan horen wat dan de resultaten 

zijn en hoe ook het proces is gegaan, dat we wellicht na dit jaar nog wel andere ideeën krijgen hoe we het willen 

gaan formeren.  

De VOORZITTER: Meneer Hamans, CDA nog een vraag aan u. 
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De heer HAMANS: Ja, dank u wel voorzitter. Als ik kijk in het raadsvoorstel zelf en u zei het net al dan wordt het al 

mogelijk voor alle subsidies dus ook de ontvangers onder de 10.000 euro om daar verantwoording aan te vragen 

in een vorm op maat. Dus ook van die ontvangers krijgen we straks al te horen wat ze hebben gedaan met het 

subsidiegeld en we kunnen ook al controleren of ze dat correct hebben besteed. Nu wilt u met uw motie daar 

bovenop een inhoudelijke en financiële verantwoording vragen ook van ontvangers en dat zijn vaak vrijwilligers 

met een heel klein bedrag aan subsidie. Dus mijn vraag is wat bedoelt u nu precies met die extra inhoudelijke en 

financiële verantwoording. Wat moeten die mensen precies doen bovenop wat het voorstel al van ze vraagt? 

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is dat heel duidelijk. Op het moment dat je onder 

de 10.000 euro zit hoef je dus geen financiële verantwoording af te leggen. Terwijl wij wel ervan uitgaan dat je 

gewoon wel alles op orde hebt. Ook al ben je een vrijwilligersorganisatie dan moet je ook nog gewoon kunnen 

aangeven dat je als jij een activiteit bij wijze van spreken met voetbal gaat doen dat je het niet aan tennisballen 

uitgeeft bijvoorbeeld.  

De heer HAMANS: Ja, nog een korte vraag. Volgens mij heb ik de Commissiebijdrage van de VVD goed onthouden 

dat u het wilt verlagen naar 5.000. Wat heeft u nu doen besluiten om het vanaf 0 euro al te doen. 

Mevrouw VERMEULEN: Die vraag die snap ik niet helemaal, want mijn initiële motie ging van 0, sorry die 10.000 is 

eigenlijk de maximale grens die wilde ik verlagen naar 5.000, zodat je dus vanaf 5.000 vanaf dat moment 

financiële dat je dus tussen de 0 en de 5.000 dus niets hoeft te doen. Dat betekent dus dat je vanaf 5.000 dus het 

wel moest doen. Maar nu hebben wij er dus voor gekozen om uiteindelijk te zeggen van luister we willen gewoon 

hebben dat een steekproef wordt gedaan, maar we doen een willekeurige steekproef. Ja er daar kan dus iemand 

tussen zitten die voor 3.000 euro wat vraagt. Maar ook mensen die voor 9199,00 euro vragen. Ik kan me 

voorstellen dat je gewoon wilt dat iedere subsidie euro wel besteed wordt aan hetgeen wat er wordt gezegd en 

van te voren waar ze het voor hebben gemeld.  

De VOORZITTER: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Oké, ja ik ben wat kleiner. Ja,  zei het net ook al willekeurige steekproef. Het woord 

steekproef dat kan wel eens een nare nasmaak hebben tegenover de mensen bij wie wordt uitgevoerd. Kunt u 

aangeven hoe dat in verhouding is met hoe er naar kijkt. 

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. In mijn optiek is een steekproef sowieso al willekeur, maar ik ga 

ook zeggen dat ik ook gewoon het vertrouwen erin heb dat het college hier gewoon vertrouwelijk en eerlijk en 

transparant mee omgaat, dus in dat opzicht dat is uitvoering. Ik ga niet zeggen hoe die steekproef gedaan moet 

worden. Maar ik ga er wel vanuit dat het college daar gewoon eerlijk en willekeurig mee omgaat ja.   

De VOORZITTER: De heer Van Zalinge tenslotte. 



9 
 

De heer VAN ZALINGE: Dank u wel, voorzitter. Wat vindt u een realistische steekproef? 

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dat hangt dus… Sorry, bedankt voorzitter. Dat hangt helemaal af van de hoeveelheid 

subsidieaanvragen die er komen. Kijk op het moment dat er 500 zijn dan vind ik een realistische steekproef niet 

10 of zo. Maar ik heb nu geen beeld en dan moeten we misschien, moeten we aan de wethouder vragen hoeveel 

ongeveer aan subsidies er meestal worden aangevraagd. Want als het er 10 zijn dan is misschien een steekproef 

van 8 of van 5 wel voldoende. Ik kan daar nu niet over oordelen omdat ik dus niet weet wat, hoeveel subsidies er 

zijn. Dat kan ik niet voor u zeggen. Sorry. 

De heer VAN ZALINGE: Waarom heeft u er dan niet voor gekozen om in de motie zelf aan te geven dat er een 

steekproef van minimaal 10% moet zijn? Dan heeft u een realistisch beeld. En dan maakt het aantal niet uit maar 

hebben we altijd die 10% waardoor we in ieder geval een kader hebben.  

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja goed als u dus zegt als er dan 10 aanvragen zijn dan gaat 

u dus eentje eruit pakken. Ja, goed is dat dan realistisch, dat moet u zich dan ook wel afvragen. Maar ik heb er 

juist voor gekozen ik heb daar ook nog echt over nagedacht en ik heb ook nog de expertise van ambtenaren erbij 

gehaald van joh is het wel handig om daar überhaupt een percentage aan te koppelen. En toen werd eigenlijk mij 

geadviseerd doe dat nou niet, geef dat vertrouwen nou aan het ambtelijke apparaat om daar gewoon 

vertrouwelijk met een willekeur en op een eerlijke manier mee om te gaan. En dat heb ik gedaan met mijn motie.  

De VOORZITTER: We gaan het allemaal zien, oké. Mevrouw Vermeulen, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Yap 

van de fractie van de Partij van de Arbeid. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Een korte terugblik op de Commissie, de woorden van de wethouder. Het 

oude beleid is achterhaald, het moet professioneler, duidelijk maken wat wij als gemeente verwachten, juridische 

ontwikkelingen nopen ons tot aanpassingen, kansen voor organisaties. We mikken op meer samenwerking, 

beleidsdoelstellingen stellen we in juni vast, bijvoorbeeld op basis van de Cultuurvisie. Nu veel onzekerheden, 

afbouw maatwerk, geen garanties, risico’s. Onze fractie, de PvdA-fractie heeft dit nog eens goed op zich laten 

inwerken en het raadsvoorstel ook nog eens goed doorgenomen. Het uitgangspunt is onder de streep dat dit 

raadsvoorstel eigenlijk niet zoveel zegt. De kaders waaronder men straks subsidie kan krijgen zijn immers nog niet 

bekend. Dit raadsvoorstel zorgt eigenlijk dat het college de aanvragen eenvoudiger gaat maken, wat ook de wens 

was van veel partijen. En duidelijker is over hoe men een subsidie dient te verantwoorden. Voorzitter, daar kan 

volgens mij niemand op tegen zijn in deze raadszaal. Voorzitter, wat vooral interessant is is wat wij als 

gemeenteraad dus nog niet weten, de nadere regels waaronder subsidie kan worden verkregen. Ik zal u twee 

voorbeelden geven. Voorbeeld WegWijs, de Toegang. In 2017 opgetuigd met twee vaste partners MEE West-

Brabant, WijZijn Traverse. College zegt aan de ene kant we gaan dat doorontwikkelen. Maar subsidie stellen we 

nu dus voor alle partijen open. Voorzitter, ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop. Tweede 

voorbeeld armoedebestrijding. Ook een belangrijk punt hier in de gemeenteraad. Ook daarvan hebben we gezegd 

dat pakken we op samen met onze maatschappelijke partners en we hebben daar bewust een aantal stichtingen 

Leergeld, Stichting Paul, Jeugdcultuurfonds voor benoemd om de armoedebestrijding op te pakken. Subsidie 

stellen we hier dus ook weer open. Voorzitter, ook daar graag een reactie op. De kern van vanavond, want dit zijn 

wat voorbeelden. De kern van vanavond is dat de PvdA-fractie in ieder geval betreurt dat het college ondanks het 

uitzoeken van de portefeuillehouder geen inzicht wil geven in de een-op-een relaties. Wij hebben met name in de 

Commissie en ook andere partijen gevraagd u geeft aan zes partijen een-op-een, u heeft met veel meer partijen 

een-op-een relatie gehad en tot op heden loopt dat nog. Geef inzicht waarom in de toekomst niet. Voorzitter, het 

college blijft daarin helaas in gebreke. Het is ook discutabel als je kijkt nu naar die lijst van zes, ja het college geeft 
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in het raadsvoorstel ook al zelf aan dat men dit wellicht, dat dit wellicht niet juridisch houdbaar is, voorzitter. En 

dan de aanpassing daarop, voorzitter. We hebben gekeken natuurlijk het beleid zelf in onze inleiding heeft de 

PvdA-fractie al genoemd het kader wat wij hebben is de Algemene subsidieverordening. Daar wordt ook niet aan 

gesleuteld. Dit is meer een vereenvoudiging wat ik al zei en een betere verantwoording. De kern is dat we ons 

mikken op die een-op-een subsidies, die motivering daarop. Ja, de portefeuillehouder was daar in de Commissie 

niet duidelijk over. Is daar in diverse briefwisselingen met de gemeenteraad niet echt duidelijk over geworden en 

dat heeft ons genoopt tot een amendement, waarvan wij vinden dat is wel echt een treffend voorbeeld waarvan 

wij vinden voeg die dan toe aan die een-op-een relatie. En onze fractie houdt het enkel bij CultuurCompaan, want 

daar gaat het om. Met als motivatie dat in het huidige cultuurbeleid, ook hier zwaar bevochten in deze 

gemeenteraad, CultuurCompaan is opgenomen in de financiële basisstructuur. Deze structuur is vormgegeven in 

het Cultuurcluster, De Kring, Erfgoedcentrum Tongerlohuys, twee vaste een-op-een relaties. En dus 

CultuurCompaan conform de Cultuurnota dient deze basisstructuur als het gaat om cultuureducatie geborgd te 

blijven. CultuurCompaan draagt actief bij aan een groter en breder bereik van culturele activiteiten. In 

samenwerking met het onderwijsveld en creatieve makers verzorgd CultuurCompaan afgestemde educatieve 

programma’s voor letterlijk alle scholen in Roosendaal. Behalve maatwerk voor het onderwijs biedt 

CultuurCompaan ook culturele programma’s aan voor vrije tijd, het sociaal maatschappelijk domein en de 

zakelijke markt, van groot maatschappelijk belang voor de stad. En de enige aanbieder die over deze faciliteiten, 

kwaliteiten en netwerk beschikt. Voorzitter, een hele mond vol. Niet mijn motivatie, maar de motivatie juist van 

het college. Dus dan is het nogmaals zeer bijzonder dat dat wordt uitgesloten. Voorzitter, we dienen dat 

amendement in samen met de VLP en SP, dank daarvoor. Ja, het is niet zo moeilijk. We vullen beslispunt 2 aan 

met dien verstande dat aan dit overzicht de volgende organisatie zal worden toegevoegd “CultuurCompaan”. Dat 

is het amendement wat we hier vanavond indienen. In de discussie is ook nog gevoerd van ja het moet een gelijk 

speelveld zijn, open en transparant. Daar tornen we ook niet aan, want nogmaals de uitgangspunten van cultuur 

hebben we vastgesteld in beleid, Cultuurvisie, Cultuurnota omarmd door het college, omarmd door de 

gemeenteraad en dan ga je de organisatie die daarin genoemd is juist weer uitsluiten. Dus ja, volgens mij niet 

logisch. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 heet “Een-op-een subsidies” en maakt onderdeel uit van 

de beraadslaging. En u heeft een vraag van de heer Hamans.  

De heer Hamans: Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik het raadsvoorstel lees zie ik wel een onderbouwing van waarom 

we soms kiezen voor een-op-een subsidies en dat is overigens een hoge uitzondering. En die onderbouwing is dat 

de betreffende instelling dat we daar van te voren eigenlijk al van kunnen zeggen dat er geen enkele andere 

instelling is waarschijnlijk die hetzelfde doel kan uitoefenen. Dus mijn vraag aan u is wat is uw onderbouwing voor 

de stelling dat er geen enkele andere instelling is die de doelen kan uitoefenen zoals CultuurCompaan dat doet.  

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik denk dat onze fractie net de motivatie heeft gegeven. Ik denk ook dat als je die zes 

naloopt ja in principe kan ook een andere aanbieder podiumkunsten wat De Kring doet aanbieden, dat zou in 

theorie kunnen. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek, Tongerlohuys, het Cultuurfonds, dat kan ook iemand anders 

doen. Stichting Conaction, welzijnswerk kan ook iemand anders doen. De VVV in de Commissie heb ik daarover 

gezegd dat gaat om een licentie, dat zou ook het Citymarketingbureau kunnen doen, de licentie overnemen en 

het citymarketingbeleid en de VVV-taken vorm te geven. Nogmaals ik volg u niet in de stelling dat de 

onderbouwing van het college doorslaggevend is om enkel te komen tot deze zes. Het college geeft ook aan 

politiek, inhoudelijk of financieel, nogmaals zeer discutabel, gaf het college ook in de Commissie aan. En wij 

menen dat juist op basis van beleid Cultuurnota, Cultuurvisie het zo is dat CultuurCompaan onderdeel is van het 
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Cultuurcluster. En om verder te gaan ik begrijp ook wel uw woorden, want ja je kunt als het gaat om dit soort 

subsidies het breder trekken. We hebben alle insprekers gehoord, WijZijn Traverse doet maatschappelijk werk 

een groot gedeelte daarvan,  is nauw betrokken bij WegWijs de Toegang. Daarvan kun je ook zeggen we hebben 

de verwachting dat die waarschijnlijk terugkomen. Sportservice West-Brabant ook zo’n inspreker geweest. We 

hebben de verwachting dat die wel terugkomen. Ik heb ze genoemd in het kader van armoedebestrijding al die 

stichtingen. Dan zouden we ook de keuze kunnen maken, want dat is dan wel fair als we spreken van open en 

transparant subsidiëren, schaf dan al die een-op-een relaties af. Want dat is denk ik ook misschien ook wel het 

meest houdbaar en eerlijk. We kennen ook de recente geluiden uit Breda waar men ook voor een bepaald 

systeem heeft gekozen waar een zekere vooringenomenheid in zit. Ook hier zou kunnen zijn dat er een aanbieder 

in het kader van podiumkunsten, in het kader van erfgoed, in het kader van cultuur kan zeggen wij kunnen dat 

ook in Roosendaal. Maar u stelt dat niet open, dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dus als je dan de keuze 

maakt stel dan alles open. 

De heer HAMANS: Korte vraag nog van een andere orde. We hebben natuurlijk heel veel andere instellingen 

gehoord ook op andere beleidsvelden die menen dat ze op een heel unieke manier beleidsdoelen voor 

Roosendaal momenteel uitoefenen met subsidie. Waarom komt u nu alleen met een amendement voor  

CultuurCompaan en ook niet met een amendement met heel veel andere aimabele instellingen om ze als  

een-op-een subsidie toe te voegen. 

De heer YAP: Ja, daar hebben we wel over nagedacht. We hadden eigenlijk in concept een amendement met heel 

veel streepjes, heel veel organisaties. Ik geloof uit m’n hoofd dat er een stuk of 20 nu een redelijk vaste relatie 

hebben met de gemeente. Nou ja, wij denken, ja wij hopen eigenlijk ook wel dat die terugkomen zoals het college 

ook eerder heeft aangegeven. Maar we vonden in dit verband CultuurCompaan er zo uitspringen gelet op die 

een-op-een relaties waar het college voor heeft gekozen Erfgoedcentrum Tongerlohuys en daarnaast De Kring en 

de bibliotheek en dan in die eenheid CultuurCompaan eruit halen als Cultuurcluster wat is opgenomen in de 

Cultuurvisie, Cultuurnota vonden we het wel zo noodzakelijk om dat hier in te brengen. En we vertrouwen erop 

dat andere organisaties terugkomen. En ja nogmaals dat is een discussie geweest, zeker. Het liefst hadden we al 

meer duidelijkheid gekregen van het college hoe die maatschappelijke effecten, doelstellingen zeg maar de 

nadere regels eruit zouden zien. Dat is nog even spannend en ik heb ook in de Commissie gezegd het wordt 

waarschijnlijk bal hier in de gemeenteraad als een partij die nu, waar we nu vertrouwd mee zijn in Roosendaal die 

een goed netwerk heeft uiteindelijk wordt gepasseerd voor een andere organisatie wellicht buiten Roosendaal. 

Ja, dan denk ik dat we hier weer staan.  

De VOORZITTER: Meneer Goossens, Roosendaalse Lijst. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel. U geeft net hier in uw antwoord aan dat in principe de een-op-een subsidies ook 

in een tendervorm kunnen gaan, daar zijn we het mee eens. En u zegt in theorie kun je ook De Kring aanbesteden, 

maar hoe ziet u dat in de praktijk? Ziet u dat als een praktische mogelijkheid en een wens voor Roosendaal.  

De heer YAP: Geen wens voor Roosendaal zeker niet, maar nogmaals alles is mogelijk. En als je nogmaals die zes 

op een rijtje zet die nu zijn gekozen dan is misschien De Kring het slechtste voorbeeld om te verwachten dat die 

niet zouden terugkomen. Maar we hebben ook andere organisaties. Ik heb u het voorbeeld van de VVV gegeven, 

ik kan u het voorbeeld geven van de welzijnsinstelling waar een vaste, een relatie mee wordt aangegaan. Het blijft 

discutabel en het blijft ook de vraag of dat houdbaar is.  
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De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar mevrouw Zundert, sorry Beens-van Zundert van de fractie 

van de SP, ja net andersom. Ga uw gang. 

Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. Het college heeft besloten om met een nieuwe subsidiesystematiek te 

gaan werken. Juridische ontwikkelingen verplichten de gemeente Roosendaal de subsidieverlening anders te 

organiseren. De gemeente dient de subsidieverlening uit te voeren aan de hand van een juridisch kader. De kern 

van dit kader is dat alle potentiële partijen de kans krijgen mee te dingen naar de subsidiemiddelen. Met het 

nieuwe subsidiebeleid geeft de gemeente nieuwe partijen daarvoor de ruimte. De raad wordt voorgesteld om in 

te stemmen met het nieuwe subsidiebeleid, zodat de gemeente op een rechtmatige en transparante wijze 

subsidies kan verlenen. Het nieuwe subsidiebeleid wordt nog door het college vertaald in subsidieregels waarin 

nader verwoord wordt waarvoor de gemeente subsidies beschikbaar stelt en op basis van welke criteria de 

subsidieaanvragen worden beoordeeld. Door de nieuwe aanpak van subsidieverlening kunnen er verschuivingen 

ontstaan in het huidige aanbod van onze dienstverlening. Vanuit het oogpunt van de continuïteit van 

dienstverlening aan onze inwoners is het belangrijk dat organisaties snel zekerheid krijgen over de subsidiëring 

van hun activiteiten. Deze nieuwe wijze van subsidiëren kan namelijk invloed hebben op het bestaande netwerk 

van de betrokken organisaties en eveneens het personeel van deze organisaties. De noodzaak van een 

netwerksamenleving op verschillende niveaus wordt steeds belangrijker. Om die reden investeert Roosendaal in 

de netwerksamenwerking en werkt aan een visie op participatief werken. Roosendaal is steeds vaker één van de 

samenwerkingspartners op lokaal en of regionaal gebied. Samen met netwerkpartners wordt ingezet op een 

stevige en brede samenwerking. Lokaal wordt actief samengewerkt met inwoners, ondernemers, instellingen en 

andere organisaties. Waar zinvol en waar mogelijk bundelen we kracht, tijd, kennis en of geld. De Roosendaalse 

slagvaardigheid neemt hierdoor toe en samen wordt gewerkt aan het behalen van maatschappelijke doelen en of 

effecten. De SP is van mening dat het onwenselijk is als gevolg van het nieuwe subsidiebeleid dat de lokale 

netwerken als een kaartenhuis in elkaar zullen vallen. En dit vraagt om nadere borging in de door het college op 

te stellen subsidieregels. Voorzitter, daarom wil ik nu mijn motie indienen.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

Mevrouw BEENS: Ik heb net toegelicht, een toelichting gegeven over de tekst van de motie en daarom ga ik gelijk 

naar het dictum. Verzoekt het college om bij het opstellen van de subsidieregels het behoud van de lokale 

netwerken als nadrukkelijke wegingsfactor op te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria, 

door in de criteria op te nemen dat  organisaties een substantiële bijdrage moeten leveren aan het in stand 

houden of liever nog versterken van bestaande netwerken. En gaat over tot de orde van de vergadering. Deze 

motie wordt mede ingediend door Partij van de Arbeid en VLP, waarvoor dank.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2, heet “Behoud van lokale netwerken” en maakt onderdeel uit 

van de beraadslaging. En u heeft een interruptie, een vraag van de heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Wanneer ik het dictum van deze motie lees heb ik twee mogelijke 

interpretaties. Interpretatie één is alle concurrentie wordt uit dit nieuwe subsidiestelsel gehaald, terwijl dit juist, 

eerlijke concurrentie een onderdeel was van het nieuwe systeem. Of we gaan subsidieaanvragers beoordelen op 

een hypothetisch vermogen tot netwerken, wat vervolgens niet kwalitatief toetsbaar zal blijken. Kan mevrouw 

Beens-van Zundert dit toelichten? 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
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Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp dat je het op twee manieren zou kunnen opvatten. Het gaat 

er hier vooral om dat op het moment dat er hier, lokaal zijn er natuurlijk netwerken opgebouwd er zijn allerlei 

connecties gemaakt. Op het moment dat er dus iemand van buitenaf komt die geen netwerk heeft opgebouwd 

willen wij natuurlijk dat het liever in stand wordt gehouden of dat het wordt verbeterd. Dus het gaat niet zozeer 

om dat een netwerk van buiten lokaal geen kans maakt, maar we vinden wel dat op het moment dat er een 

netwerk is opgebouwd dat die met een nadrukkelijke wegingsfactor moet worden meegenomen om die 

netwerken in stand te houden of eventueel te verbeteren.  

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Klein vervolgvraagje. Interpreteer ik uw woorden dan correct wanneer ik 

aanneem dat de toezegging dat een nieuwe subsidieaanvrager deel zal nemen in de bestaande netwerken 

afdoende is voor dit criterium. 

Mevrouw BEENS: Nou op het moment dat er dus een netwerk lokaal niet in elkaar zal vallen en dat wordt 

overgenomen en dat wordt in stand gehouden of liever nog versterkt, dan ja zeker. 

De VOORZITTER: De heer Hamans nog een vraag aan mevrouw Beens. 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb geluisterd naar de wethouder in haar beantwoording van 

vragen in de Commissie en ik heb ook gelezen de brieven van de wethouder die sinds de Commissie in aanloop 

naar deze vergadering zijn verschenen. Volgens mij is daarin al toegezegd dat kennis van lokale netwerken wordt 

meegewogen in de verschillende subsidieregels. En dat zelfs dat wordt afgestemd in hoeverre dat moet 

meewegen in de verschillende beleidsterreinen. Dus mijn vraag is is deze motie niet gewoon overbodig.  

De VOORZITTER: Mevrouw Beens. 

Mevrouw BEENS: Nou ja, op dit moment weten we natuurlijk nog niet wat die subsidieregels inhouden en het is 

wel verteld in de Commissie door de wethouder. Maar toch vinden we het belangrijk om dit als motie mee te 

nemen, zodat we zeker weten dat het ook wordt meegenomen.  

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een eigenlijk een vraag voor mevrouw Beens. Kunt u mij 

uitleggen wat u belangrijker vindt. Vindt u het belangrijker dat het een groot netwerk is of een kwalitatief klein 

netwerk.  

De VOORZITTER: Mevrouw Beens. 

Mevrouw BEENS: Ik denk dat het een combinatie moet zijn. Op dit moment hebben we natuurlijk hier lokaal een 

netwerk opgebouwd. En op het moment dat daar een andere partij bijkomt wil dat natuurlijk niet altijd zeggen 

dat het netwerk verloren gaat. Maat het blijft altijd belangrijk dat kwalitatief dat dat vooral bestaat.  

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel. Hoe gaat u dat dan toetsen? Wat is…. 
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Mevrouw BEENS: Ik denk dat dat moet mee worden genomen in de subsidieregels. Want ik kan niet bepalen wat 

voor een bepaald beleidsdoel wat daar de criteria voor zijn. Dus dan kan ik ook nu niet bepalen wat kwalitatief 

goed is.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Ja. Zie ik het goed dat in de eerste termijn dat dit de sprekers, spreeksters waren of 

ben ik iemand vergeten? Dat is niet het geval. Dan ga ik naar wethouder Raaijmakers voor de beantwoording van 

het college in eerste termijn.  

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik stel voor dat ik even per partij een reactie geef op de 

moties en termijnen. Als ik naar de VVD kijk over de motie van de inhoudelijke en financiële 

verantwoordingsplicht, dan de ASV maakt het mogelijk om steekproeven te doen. Subsidies tot 10.000 euro 

worden niet direct vastgesteld, maar het is dus wel mogelijk om een steekproef te doen. Even op de discussie 

tussen de VLP en de VVD over het aantal subsidies en een representatieve steekproef. Ik heb vanmiddag nog even 

ambtelijk laten navragen hoeveel subsidies wij nu onder de 10.000 euro verstrekken, dat zijn er 25. Dus als we het 

hebben over een representatieve steekproef dan zou mijn voorstel zijn om een steekproef, even ervan uitgaande 

dat het aantal gelijk blijft, 10 zijn dan hebben we iets minder dan 50%. Maar dan hebben we volgens mij een 

aardige omvang die ook wel iets zegt. Dus volgens mij hebben wij geen problemen vanuit het college met deze 

motie. Ik ben wel blij oprecht dat de drempel toch niet verlaagd is ondanks dat ik snap dat de behoefte daar 

wellicht wel is, maar het zijn al kleine bedragen. Het zijn zoals u al hoort niet zo heel veel subsidies. Dus de 

verantwoordingsplicht geeft ook voor dit soort kleine verenigingen toch wel een behoorlijke last. En als we dat 

met een steekproef kunnen voorkomen dat niet iedereen dat hoeft te doen dan denk ik dat we daar een mooie 

slag mee slaan. Overigens geldt het alleen voor de financiële verantwoording, want de inhoudelijke 

verantwoordingsplicht zit er nu wel in voor de, ook voor de kleintjes. En dat kan een beeldverslag zijn dat maakt 

niet uit. Maar dat is wel, dat is wel geregeld zullen we maar zeggen. Dus het gaat eigenlijk alleen even over de 

financiën. Dus met deze motie heb ik geen, heeft het college geen enkel probleem. Als we dan even doorgaan 

naar de Partij van de Arbeid over het amendement, we hebben in de discussie natuurlijk een hele of in de 

Commissie een hele discussie gevoerd over het beleid en de een-op-een lijst. Let wel subsidie is volgens het 

juridisch kader een schaars recht. Dus wij moeten ook ons houden aan de verdeling van de schaarse rechten. Dat 

betekent dat andere aanbieders ook moeten kunnen meedingen en dat de procedure daarvoor transparant moet 

zijn. Dat betekent ook en daar heeft meneer Yap zeker een punt, alles wat op de een-op-een lijst staat is daarmee 

discutabel. En met discutabel bedoel ik ook staat open voor bezwaar. Maar wij denken ook dat met deze zes 

partijen die nu op de een-op-een lijst staan dat het risico klein is. En dat is voor ons echt wel anders dan 

CultuurCompaan. CultuurCompaan er zijn namelijk meerdere aanbieders van cultuureducatie en het risico 

bestaat dat andere aanbieders daar wel bezwaar op gaan maken op het moment dat die op de een-op-een lijst 

komen. Dat is meer en dan komt ook de precedentwerking om de hoek, want waarom wel en ik snap uw 

argument van het Cultuurcluster, maar waarom wel CultuurCompaan niet Sportservice die al twee 

combinatiefunctionarissen hebben, zelfde regeling. Waarom die wel en de ander niet? Geldt ook voor WijZijn 

maatschappelijk werk. Wij vinden dat we juridisch hier een enorm risico mee lopen als we CultuurCompaan op 

die een-op-een lijst zetten.  

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik heb ook de jurisprudentie bestudeerd als het gaat om schaarse vergunningen, want 

dat was het eerste uitgangspunt toen is dat verder vertaald in rechtspraak over subsidie. Maar die schetst wel een 

beeld dat het open en transparant moet zijn tot op zekere mate. Het is niet dat het ongebreideld open hoeft te 

worden gesteld. Dus als u toch kan motiveren op inhoudelijke beleidsterreinen waarom het een inhoudelijke 

redenen wat u ook zelf aangeeft dan is er toch geen bezwaar. Dat is een. Twee, u noemt bijvoorbeeld 
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Sportservice Noord-Brabant prima, kunnen we ook in het amendement toevoegen. Prima. Heeft u daar dan 

bezwaren tegen?  

De VOORZITTER: Wethouder. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja, dat heb ik wel, want volgens mij zijn er voor die partijen en dat is ook los van de 

jurisprudentie wat we als college ook wel ook willen los van het juridisch vraagstuk willen wij ook gewoon weer 

eens bekijken of de partners die we nu hebben ook de juiste partners voor de beleidsregels en de doelen zijn. Dus 

is het natuurlijk ook ingegeven door juridische wetgeving maar ook door de wens van het college zelf. Dus ja met 

beiden heb ik een probleem, ja probleem klinkt wat… Maar heb ik wel een probleem om die op de een-op-een 

lijst te zetten ja. 

De VOORZITTER: Meneer Yap. 

De heer YAP: Maar waarom heeft u dan geen problemen om de Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal op de een-

op-een lijst te zetten? Want ieder ander kan dat doen het werk wat zij doen in principe een Cultuurfonds beheren 

en gelden verdelen. Waarom zet u Stichting Conaction op een een-op-een relatie dat welzijnswerk wat zij doen 

kunnen ook meerdere partners in den lande doen. En nogmaals de VVV de licentie kan bijvoorbeeld het 

citymarketingbureau doen, die zouden bezwaar kunnen indienen. Dus dan kun je toch beter kiezen laten we het 

dan zo doen dat we dan deze zes schrappen en het volledig openstellen, want dan doet u ook recht aan open en 

transparant subsidiëren.  

De VOORZITTER: Wethouder Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Als het gaat om Conaction daar heeft afgelopen jaar al een tender plaatsgevonden, dus 

daar is al een open subsidietraject geweest en dat is nu met ingang van 1 januari 2019 uit m’n hoofd gezegd in 

werking gegaan. Dus het is niet wenselijk om na een jaar een organisatie die geïnvesteerd heeft weer opnieuw 

dat product in de markt te zetten. Daar vinden wij dat wij daar oprecht een goede motivering voor hebben. Dus 

dat vind ik echt anders, daar is al een tender geweest. U noemt de VVV, het citymarketing ik hoorde de 

wethouder noemen dat is echt wat anders. Ik weet wel dat er ook nog gekeken wordt naar de toekomst om dat te 

doen, maar nu even niet.  

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: U spreekt nu zich zelf tegen want Stichting Conaction hebben we gekeken ik heb die tender gelezen. 

U gaat na een jaar evalueren of men het goed doet. Dan zou het punt kunnen zijn we stellen het open, want dat is 

open en transparant en een gelijk speelveld. VVV geeft u nu zelf aan wellicht overwegen we dat voor de 

toekomst. Ja maar niet nu, dus dat is geen juridisch houdbaar argument voor iemand die het ook zou willen doen.  

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ik heb volgens mij, sorry… 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 
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Mevrouw RAAIJMAKERS: Ik heb volgens mij ook nu net aangegeven dat alles wat op de een-op-een lijst is is 

discutabel, dat is open voor bezwaar. Het college heeft gewoon deze keuzes gemaakt het is aan u om daar wat 

van te vinden. Maar wij vinden oprecht dit zijn de organisaties waarvan wij vinden dat het juridisch risico klein is 

dat een ander dit opneemt. Dat er weinig andere aanbieders zijn. Ja en dan is het aan u om daar iets van te 

vinden. Maar wij ontraden wel het amendement van CultuurCompaan,  omdat wat ik ook al gezegd heb 

precedentwerking andere organisaties waarom wel Cultuureducatie waarom niet Sportservice, waarom niet het 

welzijnswerk. Goed het is aan u als raad om daar een besluit over te nemen. Maar wij zijn hier, wij onraden dit 

amendement. En dan het amendement of sorry de motie van de SP. Ik heb volgens mij in de Commissie ook al 

aangegeven dat wij natuurlijk samenwerking en lokale netwerken belangrijk vinden. Maar ik deel wel de mening 

van de heer Emmen, zoals ik uw motie nu lees sluit u nieuwe partners uit. En ik snap uw bedoeling dus ik snap dat 

u vooral die samenwerking in netwerken intact wilt houden. Uw constatering dat ze mogelijk als een kaartenhuis 

in elkaar vallen ja die durf ik niet, dat is niet feitelijk onderbouwd. Dus ik weet ook niet of dat echt zo zou zijn. Wat 

ik u wel kan toezeggen of aangeven is dat wij in de beleidsregels zullen wij voorwaarden stellen aan 

samenwerking en die lokale situatie wordt meegenomen als beoordelingscriteria. We hebben, ik heb hier nu 

staan het wordt de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de 

gemeente en in de regio en de mate waarin de organisatie bekend is met organisaties binnen de gemeente 

Roosendaal. Volgens mij borgen we met dat criterium en dat is iets ander geformuleerd dan wat u zegt, maar dat 

zou uw motie wellicht met mijn toezegging toch wat overbodig maken. Want wij zien dat ook wel. Maar wij willen 

hem iets anders formuleren. Bovendien u formuleert hem ook heel erg breed voor alle subsidieregelingen. En wij 

gaan natuurlijk wel per regeling echt maatwerk toepassen. Dus het kan zijn dat die bij de ene regeling wat 

explicieter zit dan bijvoorbeeld ik noem het maar de kleine maatschappelijke initiatieven, dat heet straks anders 

maar bij die subsidieregeling is dat, heeft dat alweer een hele andere impact. Dus ik wil u eigenlijk vragen, ik snap 

wat u bedoelt, maar of u met mijn toezegging dat we dit op deze manier opnemen in de criteria daarmee uit de 

voeten kunt.  Want u blokkeert nu voor mijn gevoel wel nu, u timmert het een beetje dicht. En ik weet niet of dat 

uw bedoeling is? Maar zo lees ik hem wel. En dat was het, voorzitter.  

De VOORZITTER: Wie van u raad in tweede termijn die in eerste heeft… Ja, kunt u dat niet voor uw tweede 

termijn, want u… Nou, ja één vraagje dan. 

De heer YAP: Voorzitter, in de eerste termijn heb ik twee voorbeelden genoemd. Voorbeeld WegWijs de Toegang, 

en de armoedebestrijding. Of daar de wethouder nog op kan reageren. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Kijk als het gaat over de doorontwikkeling van Wegwijs dan zit dat volgens mij en dan 

kijk ik even naar mijn collega Klaar Koenraad want zij is van WegWijs, in de transformatieagenda Sociaal Domein 

zit daar de hele doorontwikkeling opgenomen en wordt dat dus nu ook vertaald in de beleidsregels. En ze schudt 

ja. En volgens mij… Sorry, mevrouw Koenraad knikt ja. Sorry. Excuus. En als het gaat over armoede dan wordt dat 

net als elke andere subsidie gewoon opengesteld er is geen uitzondering, want dan val ik in herhaling wat ik 

volgens mij net gezegd heb.  

De VOORZITTER: Oké. Dan is dit de eerste termijn van de zijde van het college. Wie van u raad in tweede termijn, 

nog niet gesproken hebbend in de eerste termijn? Want daar kom ik zo meteen op terug.  Van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst, de heer Goosens. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. De VVD en de Roosendaalse Lijst hebben de motie van “Steekproef 

van inhoudelijke en financiële verantwoordingsplicht” ingediend. In het kader van totale transparantie 

verantwoording afleggen door middel van een eenvoudige en gebruiksvriendelijke benadering willen we via een 
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steekproef een beeld krijgen hoe dit verloopt bij subsidiebedragen onder de 10.000 euro, waarna we de 

uitkomsten in de raad kunnen evalueren. En, voorzitter, vandaag geen motie van ons verder. Maar in de 

Commissie heeft de Roosendaalse Lijst wel gevraagd om een extra verantwoording bij subsidies tussen de 50.000 

en 100.000 euro in de vorm van een eigen kascontrole bij de aanvrager. Wij zijn blij dat de wethouder in de brief 

heeft aangegeven dit over te nemen en eventueel ook ambtelijke advisering beschikbaar te stellen indien nodig. 

Het gaat om een Kascontrole Commissie zoals deze bijna bij alle verenigingen en stichtingen reeds een goed 

gebruik kent. Hiermee zorgen we ook ervoor dat bij de aanvragen minimaal vier mensen meekijken naar een goed 

gebruik van de subsidie en dat is de bedoeling, transparantie. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Goossens. Ik ga naar meneer Hamans van de fractie van het CDA. 

De heer HAMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook onze reactie kan kort zijn, geen eigen initiatieven. Maar ik wil 

wel graag reageren op volgorde van indiening, even kort op de initiatieven die er liggen. Vanuit de Commissie 

spreekt het CDA de hoop uit dat dit voorstel waar wij voor gaan stemmen zal leiden tot een hogere kwaliteit in de 

maatschappelijke doelen die wij bewerken met subsidies. Ik begin met de motie “Steekproef van inhoudelijke en 

financiële verantwoordingsplicht”. Ja, voorzitter, ik heb al benoemd dat in het moedervoorstel al staat dat ook 

ontvangers van subsidie onder de 10.000 euro anders dan voorheen verantwoording moeten gaan afleggen en 

dat we op die manier al kunnen gaan controleren op welke manier zij het subsidiegeld in gaan zetten anders dan 

nu. En voorzitter, we hebben ook in de Commissie gezegd dat subsidie vooral moet blijven waar het voor bedoeld 

is namelijk een geschikt middel om maatschappelijke doelen te bewerken en niet een examen boekhouden. 

Daarom voorzitter zijn wij er niet voor om daarbovenop ook nog eens een keer te vereisen van een aantal 

ontvangers die een heel klein bedrag krijgen om een heel inhoudelijk en financieel document daar bovenop ook 

nog eens een keer te gaan dienen en daarom zullen wij die motie niet steunen.  Voorzitter, nu kom ik op het 

amendement “Een-op-een subsidies”, daarin volgen wij eigenlijk het betoog van de wethouder. Subsidies zijn een 

schaars recht en we kunnen alleen bij zeer hoge uitzondering bepalen dat we niet open en transparant 

subsidiëren. En voorzitter, meneer Yap noemde zelf het gelijkheidsbeginsel. Als we niet de een-op-een subsidies 

in het geheel afschaffen ja dan willen wij eigenlijk ook, want dat is echt het gelijkheidsbeginsel een een-op-een 

subsidie voor Boost, Stichting Paul en vul de rij maar aan. Voorzitter, tenslotte kom ik… 

De VOORZITTER: Op dit punt de heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, waarom dient het CDA dan op dat laatste punt geen amendement in, dat is één. En twee, 

bent u nu overtuigd dat het voorstel van het college houdbaar is? Met name op de voorbeelden die onze fractie 

heeft genoemd.  

De heer HAMANS: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb volgens mij uitgelegd dat we alleen bij hoge uitzondering 

moeten bepalen wat we een-op-een gaan subsidiëren, omdat dat nu juist tegenstrijdig is met wat we voorstaan 

met het nieuwe beleid en bovendien wat juridisch van ons gevraagd wordt. Dus dan is het denk ik logisch dat het 

CDA geen amendement gaat indienen om allerlei instellingen alsnog een-op-een te subsidiëren. Ja, voorzitter, wij 

volgen dus inderdaad ook wat het college zegt over de  beperkte instellingen die nu wel een een-op-een subsidie 

hebben gekregen. Wij zien dit niet voor ons het is ook al een voorbeeld wat al een aantal keer genoemd is, dat er 

een andere aanbieder komt die morgen bij wijze van spreken een andere Kring gaat realiseren in Roosendaal of 

een ander Erfgoedhuis.  
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De heer YAP: Ja, voorzitter en voelt u wat voor het voorstel om toch af te zien van de een-op-een relaties en het 

gewoon volledig open te gooien als we het toch over het gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheid hebben. 

De heer HAMANS: Voorzitter, dat voelen wij niet, omdat wij dus ondersteunen de onderbouwing die er ligt dat de 

beperkte instellingen die we nu hebben dat wij daar op voorhand al van kunnen zeggen dat het ons niet iets gaat 

opleveren om die open en transparant te subsidiëren.  

De heer YAP: Nog een vraag, voorzitter, als het mag. In de vorige periode onder aanvoering van CDA wethouder 

Verbraak is de Cultuurvisie opgesteld, Cultuurnota, volledig omarmd door het college, Cultuurcluster u heeft het 

allemaal kunnen horen in eerste termijn van onze fractie. Wat vindt u daarvan dat dat dan wordt doorbroken 

mogelijk door de keuze van dit huidige college. 

De heer HAMANS: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik ben blij dat u dat nog even vraagt, want het geeft mij een mooie 

aanleiding om nog eens goed te vertellen dat wij als CDA nog steeds volledig achter staan wat er inhoudelijk in 

dat cultuurbeleid is opgenomen. Maar het is wel goed om te beseffen en het is toch volgens mij al een aantal keer 

benoemd dat we met dit raadsvoorstel helemaal niets afdoen aan het inhoudelijke cultuurbeleid. Het enige wat 

we gaan wijzigen is de manier van subsidiëren aan instellingen die die doelen gaan verwezenlijken. 

De VOORZITTER: De heer Goossens heeft nog een vraag aan u. 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. U geeft aan dat u bij de subsidies onder de 10.000 euro dat er al 

verslaglegging plaatsvindt. De verslaglegging die bestaat uit een fotoverslag of een krantenknipsel, maximaal drie 

stuks. De subsidieverlening is open en transparant, wij zijn er ook niet voor om teveel regels op te leggen. Maar 

vindt u dit, die verantwoording van open en transparantie een fotoverslag en een krantenknipsel, vindt u dat 

genoeg verantwoording richting de belastingbetalers van Roosendaal. Want we hebben net ook gehoord er zijn 

ongeveer 25 subsidieaanvragers onder die categorie van 10.000 euro dus dat kan tot 250.000 euro belastinggeld 

kan daar naartoe gaan. Hoe is uw reactie daarop? En zou u toch niet gewenst zijn tot een steekproef om eens te 

kijken van hoe gaat nu die financiële verantwoording.  

De VOORZITTER: De heer Hamans. 

De heer HAMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij leest u daar pagina 15 van het raadsvoorstel voor of 17 

ik kan het mis hebben. Maar, voorzitter, waarom noem ik dat? Als je heel goed leest wat daar staat op die pagina 

dan staat er dat subsidieontvangers onder die 10.000 euro anders dan voorheen geconfronteerd gaan worden 

met een verantwoording op maat. En er staat bij wijze van voorbeeld bij dat dat zou kunnen zijn een fotoverslag. 

Wat ons als CDA nou juist aanspreekt is dat er in die categorie heel veel mensen zijn die niet op professionele 

basis met subsidie bezig zijn en voor wie het heel moeilijk is en best een grote last gaat opleveren om een 

complete begroting of een hele financiële verantwoording in te dienen. Want als ik kijk naar het dictum van de 

motie bovenop de controle die we al kunnen gaan doen dat ze het subsidiegeld goed besteden wilt u ook nog en 

een inhoudelijke verslaglegging en een financiële verslaglegging. Voorzitter, dan zeggen wij nogmaals wij zijn er 

als CDA voor dat subsidie iets is een geschikt middel om maatschappelijke doelen te bewerken niet een examen 

boekhouden. En daarom zijn we dus ook niet voor een steekproef. Want als je dat al vindt hoef je niet eens te 

gaan kijken of je dat bij wijze van steekproef kunt gaan doen.  
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De heer GOOSSENS: Bij de aanvraag van de subsidie ook onder de 10.000 euro, we hebben zelf ook in de 

maatschappelijke initiatieven subsidie gezeten, zal er toch een Begroting overlegd moeten worden waar 

gespecificeerd staat waar de kosten naartoe denken te gaan. Dus u zegt ze hoeven geen examen boekhouden af 

te leggen. Dat hoeft ook niet want ze kunnen bij de aanvraag ook geholpen worden door de gemeente 

ambtenaren, die hebben toegezegd zeker aanvragers te zullen helpen daarin. Maar er wordt al een begroting 

opgelegd wat is er dan verkeerd aan om te kijken dit is begroot, dit is uitgegeven, dat is de simpelste methode. 

De heer HAMANS: Volgens mij, voorzitter, is dit een uitstekend argument van de heer Goossens om deze motie 

niet te steunen. Want u zegt eigenlijk al we weten bij voorbaat wat ze vragen, we kunnen met een fotoverslag 

kijken of de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd heeft plaatsgevonden en de manier waarop. Ja, ik vind het 

dan echt overbodig om dan ook nog eens een keer een hele financiële verslaglegging op te vragen.  

De VOORZITTER: Akkoord. 

De heer HAMANS: Ik had nog een klein stukje termijn over, voorzitter.  

De VOORZITTER: Zeker, de derde motie. 

De heer HAMANS: Dat is inderdaad beperkt tot de mededeling wat het CDA vindt van de motie nummer 2. We 

hebben het eigenlijk al laten doorschemeren in onze interruptie en het is denk ik bevestigd in wat de wethouder 

zojuist heeft gezegd. Dat het gaat worden opgenomen in de subsidieregels. Dat we eigenlijk liever ook wel wat 

ruimte willen om dat te differentiëren op de verschillende beleidsterreinen. Dus daarom blijven we bij het 

standpunt dat de motie overbodig is en vertrouwen wij erop dat de portefeuillehouder dit punt specifiek voor de 

beleidsregels goed gaat overnemen. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Suijkerbuijk van de fractie van de ChristenUnie. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Ja, in het eerste raadsjaar is deze raad  meegenomen in de 

plannen om over te gaan op een open en transparant subsidiebeleid. Van wat wij tot nu toe hebben gehoord wil 

ik namens ChristenUnie Roosendaal graag uitspreken dat we vertrouwen hebben in het nieuwe systeem. 

Uiteindelijk is het nieuwe subsidiestelsel er niet voor de gemeente of voor de organisaties, maar voor de 

inwoners. Dus als zij uiteindelijk nog betere zorg, ondersteuning en diensten ontvangen, dan is het subsidiebeleid 

daadwerkelijk geslaagd. En de ChristenUnie vindt het belangrijk dat alle hiaten in het systeem gevuld worden, dat 

de gemeente daadwerkelijk kan zien wie wat levert en wat de resultaten ervan mogen zijn. We hebben het dus 

over goed rentmeesterschap. Vandaar dat wij positief staan tegenover dit nieuwe beleid. Een aandachtspunt voor 

de ChristenUnie is dat straks alle organisaties die zich inschrijven op een objectieve manier worden bekeken. Dat 

is wat ons betreft echt van groot belang. We vinden ook dat als het gaat om nieuwe organisaties dat ook gekeken 

mag worden naar de reeds geleverde prestaties in andere steden. Wat hebben ze daar voor elkaar gekregen en 

wat kunnen ze betekenen voor Roosendaal. Voorzitter, we hebben nog een vraag aan de wethouder. We hebben 

als raad informatie gekregen over het subsidiebeleid op hoofdlijnen. Maar we zijn inderdaad nog niet echt 

geïnformeerd over de nadere regels. De ChristenUnie had gehoopt dat de motie over maatschappelijke effecten 

uitgevoerd zou zijn voor de vaststelling van dit beleid, zodat we als raad onze kaderstellende rol beter zouden 

kunnen vullen. Maar dat gebeurt pas na de zomer. Kan de wethouder laten weten hoe zij hier naar kijkt? En 

voorzitter, graag zou ik nog iets willen vertellen over de zojuist ingediende motie door de SP over het behoud van 

de lokale netwerken. Ook de ChristenUnie vindt een goed en gezond netwerk binnen Roosendaal van groot 
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belang. Maar zal de motie niet ondersteunen. Om het behoud van lokale netwerken als wegingsfactor, dus echt 

als wegingsfactor op te nemen zullen nieuwe organisaties die zichzelf al hebben bewezen in andere steden en die 

door hun professionaliteit een netwerk snel opgebouwd hebben minder kans hebben om aanvullende prestaties 

te leveren in Roosendaal. Vandaar dat we de motie niet zullen ondersteunen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Ik ga naar de heer Van Zalinge van de fractie van de VLP. 

De heer VAN ZALINGE: Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals ik ook in de Commissie al verteld heb subsidie gaat ook 

over vertrouwen en subsidie wordt betaald door de gemeenschap. En als de gemeenschap vertrouwen uitspreekt 

in een dienstverlener dan moeten we denk ik als raad en college ook achter dat vertrouwen van onze burgers 

staan. Bij de inspraak zijn er vijf mensen geweest, vijf vertegenwoordigers geweest over het nieuwe 

subsidiebeleid. Vijf daarvan pleitten vooral voor zichzelf, één daarvan pleitte vooral voor een dienstverlenende 

partij de CultuurCompaan. Het hele onderwijsveld werd vertegenwoordigd door mevrouw Broodbakker, zij gaf 

aan heel veel vertrouwen te hebben in de CultuurCompaan. Zij vindt het heel prettig om met CultuurCompaan 

samen te werken. En is het juist dit de kans om die CultuurCompaan ook dat vertrouwen vanuit het college en 

vanuit ons te geven. Nota bene het college heeft een aantal mensen ook als vertegenwoordiger als ambassadeur 

van de CultuurCompaan toegezegd gekregen. Dus waarom zouden we de steun niet geven? Dan de 

amendementen en de moties die zijn ingediend. Amendement staan we onder, dus dat is duidelijk. Motie van de 

VVD, ja wat ik al aangaf in mijn vraag ook die steekproef maak die dan wel wat harder. De wethouder gaf ook al 

aan er zijn 25 aanvragen geweest, 10 ervan controleren dan kom ik op 40%. Dan lijkt me minimaal 10% dan lijkt 

me dat wel een hele goede realistische steekproef. Maar zet het wel op papier, dan hebben we ook kaders 

meegegeven aan de raad. De tweede motie van de SP, ja wat natuurlijk belangrijk is de Roosendaalse dienst of de 

dienstverlening die we nu hebben en goed zijn die moeten we uiteraard voor Roosendaal behouden. Met deze 

motie kun je ook zeggen we gaan met de partijen die nu de dienstverlening doen en waar we tevreden over zijn, 

waar ook de gemeenschap die tevredenheid over uitspreekt, gaan we eerst met die partijen in gesprek. Komen 

we al heel snel tot consensus, komen we al heel snel tot overeenkomst dan hoeven we niet op zoek naar een 

andere partij. Als blijkt dat het vertrouwen er niet is, als we niet overeenkomen of als we niet de verbeteringen 

kunnen aangeven en niet kunnen garanderen dat die verbeteringen er ook zijn vanuit die partijen dan kunnen we 

op zoek naar een andere partij. Maar geef wel de partijen die we nu hebben eerder het vertrouwen. We hebben 

ook gezien bij de inspraak dat het op dit moment heel veel onrust geeft en we daarbij misschien wel kwaliteit 

gaan verliezen van dienstverleners. Mensen die in dienst zijn bij een dienstverlener en door deze onrust misschien 

wel eerder weggaan en dan zijn we ze dus voor altijd kwijt.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Zalinge. Ik ga naar de heer Wezenbeek van de fractie Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik kan ook al beginnen om te zeggen de vorige 

sprekers na te apen. Ik heb ook wel vertrouwen in het nieuwe systeem. Maar een paar opmerkingen wil ik er toch 

wel bij maken die ik eigenlijk ook wel in de Commissie heb gemaakt. En dan praat ik ook mevrouw Raaijmakers 

een beetje na, want die heeft ook gezegd het is een moeilijk onderwerp. Het moet open en transparant zijn, 

eerlijk en transparant, gelijk speelveld. Dat zijn allemaal woorden die u toen ook gebruikt heeft, want dat spreekt 

mij wel aan waar ik al jaren over bezig ben. En wat mevrouw Raaijmakers toen ook zei, er komt marktwerk in voor 

De Kring. En daar ben ik eigenlijk benieuwd voor, benieuwd naar hoe dat in zijn werking gaat die marktwerking. Ik 

had gehoopt dat tussen de Commissie en deze vergadering in er wat meer duidelijk zou over gekomen zijn. Die is 

niet gekomen dat is misschien ook een beetje mijn schuld door de drukte van de laatste weken met allerlei 

andere Commissies en andere vergaderingen in het land. Maar in ieder geval er is niets van gekomen en nogmaals 

dat kan ook mijn schuld zijn. Niets geen probleem. Maar het is er nog niet. Maar ik wil nog een keer benadrukken 

dat daar op die plek hier vlak in de buurt daar economisch verkeer en subsidies elkaar echt heel veel kruisen en ik 



21 
 

zou er dus nu voor willen pleiten dat heb ik toen ook gedaan per 1 januari hebben we de kans om dat echt goed 

te regelen en toch zeker met de nieuwe burgemeester erbij straks is dat natuurlijk fantastisch. Dat ga ik eerst, 

misschien ga ik daar vanavond mee spreken, je weet nooit. Ik zal het zeker aan de orde stellen als ik hem 

vanavond misschien nog wel zie… Oké, maar u wilde mij interrumperen meneer… Oké bij deze oké, het moge 

duidelijk zijn dat ik dat toch graag nog een keer wil uitgesproken hebben, dat we dat ook open en eerlijk en 

transparant doen want dat gaat over anderhalf miljoen geloof ik ongeveer. Daarnaast wil ik die amendementen 

ook even doorlopen natuurlijk. Ik volg bij amendement nummer 1 de wethouder, wat dat betreft het wordt 

ontraden door de wethouder. Ik volg de wethouder. Motie nummer 2 vindt de wethouder overbodig. Ik ben een 

en al probeer die wethouder een beetje in te palmen ziet u wel. Ik volg de wethouder weer, die is ook overbodig. 

Dat volg ik ook. De motie van de VVD zal ik natuurlijk steunen en dat zijn ze volgens mij. Ja. Tot zover, meneer de 

voorzitter.  

De VOORZITTER: Het is allemaal heel logisch. Zijn alle sprekers niet zijnde de eerste termijn aanbod gekomen die 

zich hadden gemeld? Ben ik niemand vergeten? Meneer Yap maakt een bepaald gebaar? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, om wellicht nog verdere tijd te besteden, te verspillen een korte schorsing.  

De VOORZITTER: Wat zullen we doen? Drie minuten? 

De heer YAP: Hoeveel? 

De VOORZITTER: Drie? 

De heer YAP: Ja, dat is goed. 

De VOORZITTER: Drieënhalf. Ik schors voor drieënhalve minuut.  

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

De VOORZITTER hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Zo, de drieënhalve minuut zijn om. Als u uw plaats zou willen innemen dan loop ik weer even de 

sprekers ook af in eerste termijn als daar nog behoefte aan is, maar dat hoor ik dan vanzelf. Als u allemaal even 

gaat zitten, want we zijn weer begonnen. Ik kijk even naar mevrouw El Azzouzi. Behoefte? Niet? Mevrouw 

Vermeulen behoefte aan een tweede termijn? Niet? Nee. Meneer Yap? Ik geloof het wel. Ja, u een tweede 

termijn en dan kunt u meteen het resultaat van de schorsing met ons delen, als er resultaat is natuurlijk. 

De heer YAP: Voorzitter, het resultaat van de schorsing is dat we komen tot nog een aanvullend amendement. 

Het amendement heet “Gelijke kansen”, de griffie zal het zo ronddelen. Waarin we zoals ook al eerder in diverse 

vormen naar voren is gebracht beslispunt 1 zullen aanpassen. Dat we het subsidiebeleid vaststellen met 

uitzondering van paragraaf 3.4 “we subsidiëren bij uitzondering een-op-een”. Dat kopje passen we aan. En 

beslispunt 2 in zijn geheel te schrappen.  
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De VOORZITTER: Ja, dat is goed maar dan denk ik dat amendement nummer 2 ingrijpender is want in 2 zegt u dat 

u beslispunt wat is het 2 in zijn geheel schrapt en daarmee schrapt u ook uw amendement in nummer 1.  

De heer YAP: Voorzitter, laten we eerst maar gewoon stemmen. 

De VOORZITTER: Alles kan. 

De heer YAP: En laten we inderdaad eerst over het meest verstrekkende amendement stemmen wat ook in het 

Reglement van Orde staat opgenomen. We handhaven wel gewoon het amendement wat we met de VLP en de 

SP hebben ingediend. En nogmaals we zien wel wat er uit komt. Ja, goed geluisterd ook. Ik begrijp ook de 

opvattingen van de heer Hamans, want volgens mij is het van alle kanten bezien, is er iets voor te zeggen. 

Nogmaals de focus is niet op de inhoud van de nieuwe punten die zijn aangebracht, want dat zijn niet echt kaders 

want de subsidieverordening wordt niet gewijzigd en beleidsregels die horen we nog. Dat zijn kaders denk ik die 

we als gemeenteraad meegeven. Het eenvoudiger maken en beter verantwoorden is volgens mij niet zo’n echt 

kader wat je meegeeft maar meer een uitgangspunt. Het college gaf dat ook zelf al aan dat die eigenlijk meer uit 

open en transparantie dat toch voor heeft gelegd aan de gemeenteraad. Ja, precedentwerking met amendement 

over het CultuurCompaan, ja dat zien wij niet. Wij denken juist als dat argument dan wordt gebruikt, beetje 

gelegenheidsargument is en dat juist ook het college daar zelf aan is begonnen door toch zes partijen nogmaals te 

noemen, die ja die ook alle zes nogmaals discutabel kunnen zijn. Als we dan toch de strenge lijn, de meest strenge 

lijn in de jurisprudentie gaan volgen moet men alles openstellen. Vandaar ook dat we toch komen juist goed 

geluisterd naar het CDA en de wethouder met het meest verstrekkende amendement gelijke kansen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, dit amendement krijgt mee nummer 2 heet zoals gezegd “Gelijke kansen” maakt onderdeel 

uit van de beraadslaging en de stemvolgorde heb ik al een beetje verklapt. Dan tenslotte mevrouw Beens 

behoefte aan een tweede termijn? Ga uw gang. 

Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag de wethouder bedanken voor de beantwoording van de 

vragen en de reactie op mijn motie. De schorsing heeft er ook toe geleid dat we de motie iets of wat hebben 

aangepast. En als het goed is wordt die ook nog uitgedeeld door de griffie. We hebben besloten om het woord 

“nadrukkelijke” voor de wegingsfactor weg te halen. Dus bij het opstellen van de subsidieregels het behoud van 

het lokale netwerk als wegingsfactor op te nemen en daarmee bedoelen we dat het geen selectie-eis moet zijn. 

Maar wel een wegingsfactor en op te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria door in de 

criteria waar toepasbaar, omdat we hoorden van de wethouder dat het bij de verschillende beleidsdoelen anders 

toepasbaar kan zijn op te nemen dat organisaties… enzovoort.  

De VOORZITTER: Ja, dan wordt het de gewijzigde motie nummer 2, u heeft in het dictum ook aangegeven waar de 

wijzigingen zitten. Maar ik begrijp dat die wordt rondgedeeld. De printer doet het niet. Oké. Nou dan gaan we het 

even, ik heb meegeschreven, controleer me even of ik het, schrijft u dan ook even mee dat in het dictum dat luidt 

nu als volgt: Bij het opstellen van een subsidieregels het behoud van de lokale netwerken als wegingsfactor dus 

strepen het woord “nadrukkelijk” op te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria door in 

de criteria waar toepasbaar dus tussenvoegen op te nemen dat organisaties een substantiële bijdrage moeten 

leveren aan het in stand houden of liever nog versterken van bestaande netwerken. Zo klopt het. U heeft het ook 

allemaal? Ja? Dat is dus de gewijzigde motie 2 die onderdeel zal zijn van de beraadslaging en straks van 

besluitvorming. De wethouder. Een tweede termijn. 
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Mevrouw RAAIJMAKERS: Eerst een reagerend op de vraag van de ChristenUnie versus maatschappelijke effecten. 

Ik begreep van mijn collega Toine Theunis dat de Auditcommissie zich buigt over de maatschappelijke effecten. 

Kijk de nadere regels zijn niet de maatschappelijke effecten, dat is de uitwerking van. En de effecten komen 

gewoon terug in de P & C-cyclus. Dus dat loopt wel langs elkaar heen maar dat hoeft geen effect te hebben. Ik 

had volgens mij meneer Wezenbeek we zijn scherp op de beschikking en de subsidiestromen voor De Kring. Mijn 

college Toine Theunis zorgt, heeft toegezegd dat hij dat zoals altijd scherp in de gaten houdt, dus ook nu dus  dat 

zijn namelijk zijn dossiers. Als het gaat over het amendement ja dit inderdaad de totaal andere kant op dus van 

eentje toevoegen naar helemaal niets. Ja, ook hierbij zijn we als college niet heel enthousiast dat zal u niet 

verbazen. Want die zes die daar op staan daar zijn natuurlijk wel legitieme redenen voor waarom we die op die 

lijst gezet hebben. En u kunt nee schudden, maar dat vinden wij wel. Kijk, ja dat blijft gewoon een verschil van 

inzicht. Er is bijvoorbeeld bij Conaction een tender geweest, daar willen we echt niet nog een keer een tender 

doen. Dat is net gebeurd. Geef die organisatie de tijd om dat neer te zetten ook gezien de ontwikkelingen in 

Mariadal als voorbeeldje. Ook dit amendement ontraden wij. Het is natuurlijk aan u wat u daarmee doet. En 

mevrouw Beens nog even reagerend op uw aanpassing in de motie. Het zit hem in het woordje “lokale 

netwerken” wat een beetje wringt. Als u daar nu “samenwerking” van zou maken dan ben ik daar, dan kan ik daar 

wat mee. Want u heeft u het heel specifiek over netwerken. En dat maakt dat ik ook, ja dat zit, dat is net niet 

lekker objectief te beoordelen. Dus daar zit net de crux in. Dus als u daar, ja dat heb ik net geprobeerd, getracht 

uit te leggen in de eerste termijn. Misschien is dat niet helemaal helder overgekomen. Als u dat woordje 

verandert door “samenwerking” dan kunnen we daar echt wat mee.  

De VOORZITTER: Ja, mevrouw Beens. 

Mevrouw BEENS: Dan lijkt het me akkoord om dat te veranderen in “samenwerking”. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Helemaal goed, dan zijn we het eens. 

De VOORZITTER: Dan gaan we eventjes, je eventjes weer opletten want dan wordt de tweede gewijzigde motie. 

Maar alles kan hoor. Dat is dan het laatste woordje “netwerken” wordt dan… Wat zeg je? Van bestaande 

netwerken dat wordt lokale…. Mevrouw Beens help ons eens uit de brand. Hoe gaat uw motie, het dictum nu 

luiden? Want dan schrijf ik eventjes… Ja, doe het daar maar eventjes. En dan schrijven we eventjes mee. 

Mevrouw BEENS: Oké. Bij het opstellen van de subsidieregels het behoud van de lokale samenwerkingen als 

wegingsfactor op te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria, door in de criteria waar 

toepasbaar op te nemen dat organisaties een substantiële bijdrage moeten leveren aan het in stand houden of 

liever nog versterken van bestaande samenwerkingen.  

De VOORZITTER: Ik heb hem en dat gaat hartstikke goedkomen. Dus dit is de tweede gewijzigde motie nummer 2 

en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Beetje orde nog want straks dan stemt u weer mis dan heeft u het 

zelf gedaan want u lette niet op. Dus even… Ja, dan hebben we hem zo. Dan denk ik dat wij toe zijn nu aan 

stemmen en oordeelsvorming over de stukken. Zoals gezegd gaan we eerst stemmen over de amendementen. 

We beginnen met amendement nummer 2 en dat  heet “Gelijke kansen”. Wil één uwer daar een stemverklaring 

over afleggen? Niet? Dan ga ik aan u vragen wie is voor amendement nummer 2. Daarvoor hebben gestemd de 

fracties van de Partij van de Arbeid en SP. Het amendement… en mevrouw Bozkurt Burger Belangen Roosendaal, 

dan is hiermee het amendement verworpen. 
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De VOORZITTER: Dan gaan we naar amendement nummer 1 dat handelt over de “Een-op-een subsidies” ook  

hiervoor een stemverklaring vooraf één uwer. Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor dit amendement 

nummer 1. Daarvoor hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, D66, VLP en de SP ik veronderstel 

verworpen, maar we gaan even… Met 20 tegen en 11 voor is het amendement nummer 1 verworpen.  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het dus ongeamendeerde moedervoorstel, het raadsvoorstel. Wie is… 

Behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? De heer Yap? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, u begrijpt dat de PvdA-fractie niet kan instemmen met beslispunt 2 en dat willen we 

wel graag aangetekend zien in de notulen, in de besluitenlijst. Stemmen we apart over beide punten of is het een 

integrale stemming? 

De VOORZITTER: Ja, ik zou het integraal willen doen en dan wordt u geacht te hebben tegengestemd wat betreft 

beslispunt 2. Als we dat gewoon opnemen in de notulen ja dat is expliciet al gebeurd dan is dat voldoende om 

uiting te geven aan het feit dat u beslispunt 2 dat u daar geacht wordt te hebben tegengestemd. Ja dan vatten we 

dat zo op. Anderen nog van u raad? Dan gaan we stemmen. Wie is voor het raadsvoorstel? Voor het raadsvoorstel 

heeft u bij unanimiteit voor gestemd. Aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan hebben we een tweetal moties. Motie nummer 1 handelt over steekproef van inhoudelijke 

en financiële verantwoordingsplicht. Wil een uwer daar iets over zeggen voordat we gaan stemmen? Niet? Wie is 

voor motie nummer 1? Daarvoor hebben alle fracties gestemd met uitzondering van de fractie van het CDA en 

toch ook GroenLinks wel voor. Oké, dan met uitzondering van de fractie van het CDA is de motie nummer 1 

aanvaard.  

De VOORZITTER: Dan de tweede gewijzigde motie 2 “Behoud van lokale netwerken”. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie 2? Daarvoor hebben gestemd 

alle fracties met uitzondering van de fracties van de ChristenUnie, CDA. Ja. Ja, voor oké. Dan is de motie, de 

tweede gewijzigde motie 2 aanvaard. 

b. Voorstel 36 Beslissing op Bezwaar vestiging voorkeursrecht i.c.m. raadsmededeling 19-2019 Komst Bravis 

     ziekenhuis naar locatie Bulkenaar Roosendaal 

De  VOORZITTER: Goed. Wij gaan naar agendapunt 6.b dat is een beslissing op Bezwaar vestiging voorkeursrecht 

in combinatie met een raadsmededeling handelend over de komst van het Bravis ziekenhuis naar locatie 

Bulkenaar te Roosendaal. Dat stuk is rauwelijks op de agenda gezet als B-stuk en in de Commissievergadering van 

23 mei is door de VLP-fractie aangekondigd om met een motie te komen. En het lijkt mij in elk geval goed om met 

de VLP, de heer Brouwers denk ik dat de woordvoerder zal zijn, te beginnen. En dan kom ik daarna wel even terug 

bij u raad of er nog andere sprekers zijn. Meneer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Tijdens de inspraak afgelopen weken en met de 

Commissievergadering over de raadsmededeling over komst Bravis ziekenhuis naar locatie Bulkenaar was 

duidelijk dat voor omwonenden en voor de raad duidelijk was dat de locatie Bulkenaar een flinke impact zou 

krijgen voor de omwonenden en de betrokkenen. Voor de komst van de unilocatie zijn wij en diverse partijen dan 
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ook van mening dat een belangrijke voorwaarde is dat initiatiefnemers, gemeente, omwonenden en andere 

belanghebbenden vroegtijdig bij de planvorming worden betrokken. Ideaal is natuurlijk dat bijvoorbeeld een 

bewonersplatform en het is ook goed te constateren dat de bewoners van de Thorbeckelaan, Jasmijnberg, 

Jakobijnberg en Krekelberg zich verbonden hebben in het natuurlijk betrokken Tolberg om zo betrokken te 

worden bij de plannen, de ideeën en dergelijke aan te kunnen dragen. Voorzitter, dan wil ik nu graag de motie 

indienen.  

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang.  

De heer BROUWERS: De motie co-creatie unilocatie Bravis ziekenhuis. Verzoekt het college om het proces van co-

creatie rondom de ontwikkeling van de unilocatie Bravis naar locatie Bulkenaar optimaal te faciliteren en te 

stimuleren en erop toe te zien dat dit proces zorgvuldig verloopt en de raad tweemaandelijks over deze co-creatie 

te informeren. En deze motie wordt mede ingediend door de Partij van de Arbeid, SP, D66, Wezenbeek, Burger 

Belangen Roosendaal, ChristenUnie, Roosendaalse Lijst, CDA en de VVD. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 heet “Co-creatie unilocatie Bravis ziekenhuis” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. 

De heer BROUWERS: Tot slot, voorzitter, staat u mij even toe. 

De VOORZITTER: Ja, zeker. 

De heer BROUWERS: Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar het is goed te constateren dat in Roosendaal de 

gouden zwaluw is binnengehaald, dus namens de fractie van de VLP willen wij de wethouder hier dan ook mee 

feliciteren. 

De VOORZITTER: Ja, staat er toch dus… Ja, die Schotse Hooglanders, die is in de prijzen gevallen… Ja, dat is 

allemaal geweldig. Ja, koeien. Zijn er nog, ik kijk nog even naar de mede-indieners die nog behoefte hebben en de 

niet-mede-indiener van GroenLinks wellicht de fractie nog behoefte hebben om nog in de eerste termijn zich te 

voegen. Dat is het geval. In ieder geval de heer Ahlalouch, dat ga ik even opschrijven, dan de heer De Regt, dan de 

heer Verstraten en de heer Villeé. Ja, dan begin ik bij de heer Ahlalouch van de fractie van de Partij van de Arbeid.  

De heer AHLALOUCH: Dank u wel, voorzitter. In de Commissie van 23 mei is de raadsmededeling uitvoerig 

besproken en voorafgaand aan de Commissievergadering was onze fractie aanwezig bij de eerste bijeenkomst van 

de informatiebijeenkomst, georganiseerd door Bravis. Daar in de Commissie hebben wij daar onze inbreng ook 

gegeven, met name voor uitputtend uit de bijeenkomst die wij gehad hebben. Daar waren drie kernpunten die ik 

graag ook nog een keer wil benoemen. Namelijk wat ons opviel is de wijze waarop Bravis de initiatiefnemer 

daadwerkelijk de informatiebijeenkomsten georganiseerd had naar een zeer betrokken buurt. De zaal was 

helemaal vol. Wat daar opviel was de veelvuldige beloftes en ook de uitnodigingen naar alle buurtbewoners om 

daadwerkelijk mee te gaan doen en mee te gaan praten wat genoemd werd ons nieuwe ziekenhuis. Dat deed ons 

deugd om te zien dat die uitnodiging van de initiatiefnemer uitvoerig werd naar voren gebracht. Een groot gemis 

die avond en dat werd door de zaal ook nadrukkelijk naar voren gebracht was de afwezigheid van de wethouder. 

Daar hebben we wel een reactie gekregen van de wethouder tijdens de Commissie. Hij was bang dat hij niet 

binnengelaten zou worden. Nou, de zaal had hem in ieder geval warm onthaald. Wat wel opviel is dat in ieder 
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geval de wethouder toch al wel heel veel gesprekken heeft gevoerd met betrokkenen om daadwerkelijk ook die 

lijntjes ook al op te gaan starten. Ten aanzien van de motie zoals die is ingediend door de VLP waren wij de eerste 

fractie die dat volledig omarmde, juist met wat wij gezien hebben de betrokkenheid van alle buurtbewoners en 

aan alle commotie daar omheen zagen wij toch wel echt de noodzaak om dit volledig te ondersteunen. En wij 

hopen dat de laatste twee fracties daar ons zullen volgen, zodat we dit unaniem vandaag kunnen gaan aannemen. 

Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Suijkerbuijk van de fractie van ChristenUnie.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Met Bulkenaar als ontwikkelgebied voor het nieuwe Bravis 

ziekenhuis staat Roosendaal voor een grote uitdaging. Nu de gemeente zich bezig gaat houden met de 

voorbereiding van de plannen voor het gebied is het van belang dat alle mogelijke kansen en obstakels 

meegenomen worden. We hebben op de inspraakavond al een aantal omwonenden gehoord en ondertussen 

hebben bewoners al een groep gevormd. Een duidelijke roep van omwonenden om echt betrokken te worden bij 

de komende plannen. Omwonenden kennen het gebied goed en kunnen door mee te denken en hun zienswijze in 

te brengen een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied, zodat het ook echt een 

gedragen plan wordt. Er zal straks een wettelijke procedure doorlopen worden. Maar de inrichting van de 

inspraak is vaak aan de gemeente zelf. Ik hoorde de wethouder refereren de vorige keer naar de nieuwe 

Omgevingswet en deze wet biedt inderdaad straks vele mogelijkheden en kansen. Maar feit blijft dat de wet pas 

na 2021 ingevoerd zal worden. We zitten nog in 2019 en het lijkt de ChristenUnie een uitgelezen kans om met dit 

project aan de slag te gaan met inwonersparticipatie. Het is goed dat de omwonenden geïnformeerd blijven 

worden, maar de ChristenUnie zou graag zien dat omwonenden echt betrokken worden bij de plannen door 

bijvoorbeeld ja het liefst op een interactieve manier te laten zien wat er met de zienswijze gedaan wordt en een 

terugkoppeling te geven. Ik begrijp dat de gemeente niet iedereen tevreden kan houden, maar de inwoners 

moeten wel het gevoel krijgen dat er serieus naar ze wordt geluisterd. En dat de inbreng in ieder geval overwogen 

wordt vandaar voorzitter dat de ChristenUnie graag de motie van de VLP mede-indient. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Ik ga naar de heer De Regt van de fractie van de 

Roosendaalse Lijst.  

De heer DE REGT: Voorzitter, dank u wel. Tijdens de Commissievergadering twee weken geleden over de komst 

van Bravis naar Roosendaal locatie Bulkenaar was de Commissie en ook het college eensgezind en dat doet ons 

deugd. Voor onze gemeente is de komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis iets om trots op en blij mee te zijn. En 

dat spraken alle fracties ook zo uit. Anderzijds en ook daarin was de Commissie unaniem we moeten uiteraard 

zoveel als mogelijk rekening houden met de zorgen, bezwaren en de wensen van de omwonenden. De komst van 

de unilocatie met alle grote infrastructurele gevolgen van dien, heeft namelijk een enorme impact op de directe 

woon- en leefomgeving. En daarnaast spelen natuurlijk ook nog de belangen van alle andere Roosendalers. We 

vinden het daarom een must dat belanghebbenden vroegtijdig en maximaal aan de voorkant bij de planvorming 

worden betrokken. Maar daarbij moeten we vooraf ook eerlijk en duidelijk naar elkaar toe zijn. De komst van het 

ziekenhuis gaat gewoon door, sterker nog ook dat moeten we goed faciliteren met oog voor ieders belang. Ook in 

regionaal verband, het ziekenhuis gaat namelijk een belangrijke regiofunctie vervullen. Kortom meerdere 

belangen spelen een rol. Het is daarbij zaak om verwachtingen in het proces rondom co-creatie goed te managen. 

Duidelijk zijn aan de voorkant voorkomt teleurstellingen aan de achterkant. Voorzitter, grotendeels voorziet de 

nieuwe Omgevingswet al in ruime bewonersparticipatie. Maar we zijn er zoals gemeld bovendien groot 

voorstander van dat alle betrokkenen maximaal worden gehoord, kunnen meedenken, kunnen meepraten en 

meedoen. Met die doelstelling zullen we dan ook de voorliggende motie steunen en mede-indienen. Niet enkel 

als symboliek en niet enkel om als raad onze eensgezindheid te laten blijken, maar ook om samen als raad en 
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college met belanghebbenden en omwonenden te komen tot de best mogelijke maar ook realistische oplossing. 

Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, ik ga naar de fractie van de VVD de heer Verstraten en daarna de heer Villeé. Dus be 

prepared. 

De heer VERSTRATEN: Ja, GroenLinks staat er ook niet onder dus misschien daarom. Wij staan er wel onder maar 

niet op papier. Maar als er iemand van de VLP op vakantie is dan zijn wij altijd een beetje in de war. Wat betreft 

de laatste Commissievergadering hebben wij namens de VVD aangegeven dat het nogal wat betekent wanneer 

het nieuwe Bravis gebied als omwonenden een mooi natuurgebied helemaal gaan zien veranderen. Een nieuw 

ziekenhuis, een nieuwe ontsluitingsweg het is niet niks. En wij zijn ons allen daar terdege van bewust. Het belang 

voor de omwonenden is cruciaal en reken maar dat wij als gemeenteraad hier op constructieve en proactieve 

manier mee aan de slag zullen gaan. Expliciet heeft de VVD verwoord dat het van groot belang is dat wij als 

gemeenteraad gezamenlijk optrekken, tijd nemen om goede keuzes te maken, een vinger aan de pols te houden 

en de informatie over de  ontwikkeling van het college periodiek te ontvangen. Een enorme klus, maar zoals de 

jeugd het zou zeggen ook een gruwelijk mooie uitdaging. Dit hele project wordt volgens de Omgevingswet 

uiteengegaan met daarin de hele bijbehorende participatie en die is nu al gestart. Wat ons betreft was deze motie 

misschien nog geeneens nodig, maar aan de andere kant is het zoals de wethouder al eerder verwoordde een 

ontzettend goed signaal naar iedereen. Dus uiteraard ook onze steun voor deze motie. Nou, geeft toch een lekker 

vakantiegevoel ook, denk ik. Hoe moeilijk het soms ook zal zijn voor de omgeving moeten we elkaar toch echt 

zien te vinden. We zien nu al wel correspondentie voorbij komen met soms hele negatieve randjes. Natuurlijk alle 

begrip. Maar graag wil ik dan ook vasthouden aan één van de eerste insprekers hier vorige maand vanuit de 

omwonenden en haar woorden waren “dat ziekenhuis dat zal er echt wel komen en dus kan ik maar het beste 

gaan kijken hoe ik samen kan werken en dingen die ik graag zou willen voor elkaar probeer te krijgen”. Nou een 

mooi voorbeeld van samenwerken ook met omwonenden hebben we onlangs kunnen zien bij Mariadal als 

nieuwe vestiging voor een tijdelijk gemeentehuis, waar in samenspraak met omwonenden vanwege de grote 

belasting voor wijk en verkeer de afdeling Publiekszaken elders gevestigd gaat worden. Participatie in optima 

forma en kan ook gewoon zonder motie. Vanuit economisch perspectief, want dat is ook van belang, hebben we 

het Bravis straks een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland met vele werknemers, 

toeleveranciers, etcetera. Voor de stad Roosendaal een enorme plus wanneer een van de randvoorwaarden een 

hoogwaardig vestigings- en woonklimaat is, uitstraling naar de hele regio, een regio ziekenhuis met de nadruk op 

de beste zorg voor alle inwoners van het hele afzetgebied. Daarnaast vindt er een uitbreiding plaats van 

zorgtaken in het gebied met een hele mooie poli in Bergen op Zoom. Wij mogen hier ook wel ontzettend trots op 

zijn. Tevens vragen wij de wethouder nog in gesprek met alle omliggende gemeentes te blijven over inrichting van 

poli’s, ambulanceposten etcetera. Heel erg belangrijk. En natuurlijk wachten ons nog heel veel hobbels die we 

met elkaar c.q. omwonenden moeten aanpakken. Ontzettend veel werk aan de winkel, maar we hebben er alle 

vertrouwen in. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Verstraten. En jawel hoor de heer Villeé mag ik u nodigen achter het 

katheder. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel voorzitter. Het is vandaag nog gelukt van de VVD om GroenLinks nog de pas af te 

snijden. Maar voor de toekomst wil dat totaal niets zeggen, natuurlijk. En nogmaals wil de fractie van GroenLinks 

benadrukken dat we gelukkig zijn met het voorgenomen besluit van Bravis om het nieuwe ziekenhuis voor onze 

regio in Roosendaal te vestigen. En natuurlijk hebben we begrip voor de negatieve reacties van sommige 

bewoners in de wijk Tolberg en het gebied de Bulkenaar en omgeving. En toch zijn we van mening dat de 

beslissing de vestiging van het voorkeursrecht die we met de hele raad en Commissie hebben genomen in dit 
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geval de juiste is om er mede voor te zorgen dat de beste, modernste en compleetste gezondheidszorg voor alle 

regiobewoners nu bijna voor 99% zekerheid in Roosendaal gaat komen. En we vinden het bemoedigend zoals het 

proces van informatie en participatie reeds in ingezet, met wat kleine kinderziektes. Maar we zijn overtuigd dat in 

de toekomst dit een goed proces gaat worden. Dan de motie co-creatie, we begrijpen de wens om co-creatie als 

ultieme participatievorm of hefboom te gebruiken om draagvlak en de beste mogelijkheden en wensen van de 

participanten te verkennen en te borgen. Ook wij vinden dit de ultieme vorm van participatie welke wij als 

GroenLinks koesteren en ik zeg echt koesteren. Maar co-creatie is ook een precair proces. Het is niet zo 

automatisch de kip met de gouden eieren. Een van de basisvoorwaardes voor co-creatie en succesvolle co-creatie 

is echter dat je nooit vanuit weerstand kunt vertrekken, dus het doel moet gedragen worden door de participant 

en het doel moet duidelijk en bereikbaar zijn. Het moet dus ook vooraf duidelijk zijn waarover niet te praten valt 

en volgens ons gaat het daarbij om alles wat te maken heeft met veiligheid, bijvoorbeeld directe snelle 

bereikbaarheid voor ambulances voor een spoedrit of het bestemmingplan. Anders valt de uitkomst van dit 

proces voor alle partijen altijd tegen en vergaat het geloof van de burger in de waarde van participatie en gaat het 

gewenste draagvlak voor het verdere verloop van volgende grote projecten verloren. Het is daarom goed dat de 

portefeuillehouder zelf al heeft aangegeven dat niet alles besproken kan worden. Maar dat hij zeer openstaat 

voor alle ideeën uit de samenleving. Maar omdat er veel weerstand is op dit moment, is nu niet het moment om 

gelijk te starten met deze co-creatie. En moet eerst de weerstand zoveel mogelijk omgebogen worden, want 

bewoners die in weerstand blijven zelfs als het besluit definitief op Roosendaal gevallen is door Bravis zullen niet 

de co-creatiepartners blijken te zijn. En dat zou zonde zijn. En daarom zal eerst het proces van 

informatieavonden, persoonlijke bezoeken, ronde tafel besprekingen en wat niet meer komt moeten leiden tot 

een duidelijk gezamenlijk gedragen doel of deeldoelen, waarbij ook de kaders van co-creatie eerst duidelijk 

dienen te zijn. Pas dan heb je een goede basis om co-creatie te laten starten en slagen. In de overtuiging dat de 

wethouder onder die voorwaarden het proces van co-creatie gaat laten plaatsvinden willen wij als GroenLinks zelf 

graag ook onze naam boven en onder deze motie zetten en dienen we hem samen in. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Iedereen zo gehad in eerste termijn van de zijde van u raad? Ik dacht het wel. Dan is 

het de reactie te geven door wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Laat een ding duidelijk zijn  in de Commissie al gezegd zeer positief 

signaal van u raad om op deze wijze te laten zien dat we aan de vooravond staan van wellicht wel de belangrijkste 

ontwikkeling van de afgelopen decennia in Roosendaal. Zeer intensief proces wat gaat plaatsvinden. Natuurlijk 

betrokkenheid van de burgers, maar ik wil nogmaals herhalen voorzitter, ook de betrokkenheid van u raad aan de 

voorkant, ook participatie, ook co-creatie van u raad. Daarover gaan we in gesprek met elkaar hoe wij de rol van 

de raad aan de voorkant goed vorm kunnen geven. Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk een traject in waar ook 

de raad heel intensief mee gaat denken van hoe we deze motie met elkaar uit gaan voeren. Ik moet dat 

benadrukken, want ik kan me niet voorstellen, voorzitter, dat u raad gaat volstaan met een papiertje een keer in 

de twee maanden van we hebben met zoveel mensen gesproken dat daarmee de kous af is. Dat kan geenszins de 

bedoeling zijn. Ook u raad moet aan de voorkant heel goed meedoen. Blijkt ook wel dat we die aan de voorkant 

heel duidelijk de rollen, verantwoordelijkheden moet wegleggen, ook bij het ziekenhuis. Als het inderdaad gaat 

om de organisatie van de zorg in deze regio en ik meen dat in september komt er ook al een 

raadsinformatiebijeenkomst voor ook raden van heel de regio. De zorgkant waar collega Koenraad ook heel 

intensief aan de slag gaat met alle zorgwethouders in de regio, met het ziekenhuis dat is een aspect, maar onze 

verantwoordelijkheid als gemeente als het gaat om die gebiedsinrichting is heel belangrijk. Dat blijkt ook wel uit 

de bijdrage van Partij van de Arbeid dat dat kwartje nog steeds niet valt, die informatieavond is heel duidelijk 

bedoeld vanuit Bravis. Een informatieavond voor meer dan 300.000 inwoners van het gebied. Ik kan u verzekeren 

de aanwezigen, inwoners van Woensdrecht, Reimerswaal, Tholen, Steenbergen die aanwezig waren die hebben 

de wethouder uit Roosendaal echt niet gemist. De Roosendaalse mensen die mij hebben benaderd heb ik dat heel 

goed kunnen uitleggen en die snapten dat ook wel. Geeft aan hoe we dat ook heel scherp moeten stellen. Tot 



29 
 

slot, u kunt dat misschien vreemd vinden maar de eerste communicatieslag was goed, helemaal geen 

kinderziekte. Was namelijk heel goed. We hadden de media opgezocht, maar we hebben ook een grote 

hoeveelheid brieven bij de belanghebbenden in de bus gestopt en dat leidt uiteraard en dan moet ik altijd denken 

aan de heer Villeé ooit hebben we eens een keertje gehad over de burger mag nooit verrast worden. Nee, de 

burger hebben we toen bepaald die gaat de eerste keer altijd verrast worden. Altijd. Daar ontkom je niet aan. 

Maar breng je hem ook in de positie om daarop te reageren en door middel van die brief zien wij ook dat er ook 

mensen gaan groeperen, die gaan hun belangen formuleren, die zoeken ons op. U heeft nog maar een klein 

deeltje gezien van de brieven die bij ons binnen zijn gekomen, brieven die direct aanleiding zijn voor ons om 

contact op te nemen met de mensen, een link te leggen, ze mogen de projectleider benaderen, ze mogen de 

wethouder benaderen, je gelijk openstellen. En de toezegging en dat tot slot we gaan na het zomerreces Bravis 

moet nog wel even een definitief besluit nemen laat dat even, vaste overtuiging dat dat gebeurt, maar direct na 

de zomer gaan wij gezamenlijk echt dat proces vormgeven. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Nog behoefte aan een tweede termijn? Lijkt mij niet. Ja, toch de heer 

Van Nassau. Ja, een korte reactie, de heer Van Nassau ga uw gang. Nog anderen behoefte aan, komt u alvast 

maar hoor. Nog anderen behoefte aan een tweede termijn? Nee, dan alleen de heer Van Nassau dan heeft u de 

volle aandacht. 

De heer VAN NASSAU: Zo, dank u wel, voorzitter. Het is zoals ik al zei het is gewoon een korte reactie vanuit CDA 

Roosendaal. Het gaat erom dat ook wij, want ook wij staan onder die motie van de VLP over de co-creatie, dat 

ook wij dat belangrijk vinden dat die burgers worden meegenomen. Dat ze mogen meepraten in het hele proces. 

Het CDA Roosendaal heeft in de Commissievergadering al gerefereerd aan de Omgevingswet en die gaat 

inderdaad wat later in en daarbij hebben wij ook gezegd dat wij vinden dat die omwonenden, die 

belanghebbenden echt moeten meepraten, moeten kunnen meedenken, initiatieven moeten kunnen aandragen 

en dat de gemeente daar zeker in moet faciliteren en open moet staan. En daarbij wil ik een voorbeeld geven van 

twee weken terug. Aan het eind van die Commissievergadering liep ik naar buiten en werd ik aangesproken door 

twee bewoonsters van de Jakobijnberg over het gevoel dat zij hadden in het mee kunnen praten over het hele 

geheel. En toen hebben we uiteindelijk het erover gehad dat dat nog wel enkele maanden gaat duren voordat er 

echt gesproken gaat worden over bijvoorbeeld een ontsluitingsweg en waar die dan precies komt en wat het voor 

invloed heeft. Tegelijkertijd kwam de heer Theunis naar buiten en daar hebben we nog een goed gesprek over 

gehad. Maar waar ik op in wil haken is dat daar op dat moment letterlijk aan de burger aan de inwoners is 

aangeboden om zelf op bezoek te komen om mee te praten. Hij is, letterlijk zijn ze uitgenodigd. En ik wil hiermee 

laten zien dat ook hier het college en ook de raad wij allemaal het heel belangrijk vinden dat onze inwoners 

worden meegenomen. Waar we wel voor moeten waken is wat er ook is gebeurd richting Wouw Zonnepark co-

creatie. Ik las het in de krant en we hebben het gehoord. Meepraten is niet meebeslissen we moeten onze 

inwoners geen valse hoop geven, dat wanneer zij er uiteindelijk toch niet mee eens zijn, want we gaan altijd een 

paar inwoners teleurstellen dat het er niet gaat komen. We moeten daar juist zo goed mogelijk mee omgaan en 

daar dus wel rekening mee houden maar we kunnen nooit jammer genoeg nooit iedereen helemaal op een 

eerlijke manier gerust gaan stellen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Nassau. Niemand meer van de zijde van u raad? Nee, dan gaan wij 

stemmen over de motie. Het zal geen verrassing zijn….Wat is er? Raadsvoorstel? O ja. Ja. Ja, ik wil dat u snel naar 

Rotterdam kunt. Een raadsvoorstel inderdaad, heel goed. Behoefte aan een stemverklaring op dit stuk vooraf 

door een uwer? Niemand? Wie is voor dit voorstel? Voor dit voorstel heeft u gestemd bij unanimiteit.  

De VOORZITTER: En dan toch de motie nummer 3. Wie is voor deze motie? Ik denk u allen gelet op de 

ondertekening. Dat is het geval. Dan is dat ook afgetikt. 
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7. C-CATEGORIE 
Er zijn geen te bespreken onderwerpen in deze categorie. 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: En dan is hiermee de raadsvergadering gesloten en wens ik u allemaal een prachtig 

Pinksterweekend. En voor de Rotterdamgangers veel plezier vanavond.  

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


