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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 9 MEI 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  

              4 april 2019 

 

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

5. A-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Invoering Verzilverlening 

b. Raadsvoorstel Nieuwe budget Starterslening 2019 

c. Raadsvoorstel Aanpak rotonde Van Beethovenlaan en turborotonde Burgemeester Freijterslaan 

6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Ontwikkelingen Groot Mariadal en tijdelijk HUIS  

7. C-CATEGORIE 
a. Vragen PvdA – Regionaal Mediafonds  

8. Sluiting 

 

 
 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.  
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De dames: mevr. N. El Azzouzi (GroenLinks), 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), 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).  
 
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), A. van Gestel 
(VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst) R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), 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: de dames A. Homma (D66) en S.M.J. Vermeulen (VVD). 

 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, als u langzamerhand uw plekken in zou willen nemen dan 

kunnen wij beginnen met de raadsvergadering. En ik zie dat iedereen zit. Daarmee is de raadsvergadering 

geopend. Ik meld afwezig de leden Vermeulen VVD en Homma D66.  Niemand anders vergeten? Ja, die persoon 

kan dan niet zeggen ik, want die is er niet. Maar ja dan zegt uw collega naast die stoel het wel. Maar dat is niet 

het geval. Dan zijn dit de twee afmeldingen voor vanavond.  

a. Voorstel benoeming lid Vertrouwenscommissie 

De VOORZITTER: Wij gaan naar de agenda. Dan beginnen we bij de opening meteen met een voorstel namelijk 

voorstel tot benoeming van een nieuw lid van de Vertrouwenscommissie. De heer Villeé heeft om moverende 

redenen besloten zich terug te trekken uit de Vertrouwenscommissie. Hij heeft daarover een brief gestuurd aan 

uw voorzitter, waarvoor respect. En de fractie van GroenLinks wenst mevrouw Gepkens te benoemen tot lid van 

de Vertrouwenscommissie. En ik stel voor om dit als u dit ook allemaal een goed idee vindt en ik denk het wel, om 

dit bij hamerstuk te voegen onder agendapunt 5 sub e. Ja, daar kunt u allemaal mee instemmen? Dat is het geval.  

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Kan die agenda zo of heeft 

u daar op- of aanmerkingen over? De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, een verzoek aan u, de raad, wij zouden graag agendapunt 5.d. raadsvoorstel 

ontwikkeling Groot Mariadal en tijdelijk HUIS vanuit de aanvullende informatie die wij ontvangen hebben willen 

we daar toch nog de gelegenheid krijgen om daar een reflectie op te geven in eerste termijn. Om daar in ieder 

geval recht te doen aan het onderwerp en aan de informatievoorziening die verstrekt is.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik heb even een ambtshalve vraag. Heeft u die nadere informatie gedeeld  met de 

andere raadsfracties dat iedereen op dezelfde vlieghoogte zit wat betreft de informatie.  

De heer VAN GESTEL: Ja, alle informatie is beschikbaar bij de griffie. Ja.  

De VOORZITTER: Nee, oké. Maar dan blijft het oordeel aan u raad, de helft plus één als het daarop aankomt. Er is 

een ordevoorstel om agendapunt 5.d Ontwikkelingen groot Mariadal en tijdelijk HUIS wat nu als hamerstuk staat 

om dat een bespreekstuk te maken. Als u daarvoor bent dan verzoek ik u de hand op te steken. Daarvoor zijn 
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uiteraard de fractie van de VLP, even nog omhoog houden hoor want het zicht is abominabel, PvdA, GroenLinks, 

D66, Roosendaalse Lijst, bijna iedereen met uitzondering van de fractie van de VVD en het CDA. Maar dan is het 

wel een feit dat dit agendapunt naar de categorie 6 gaat, de B-categorie en dan is het gewoon agendapunt 6.a. 

Oké? Goed. Anderen nog van u raad over de agenda? Niemand? Dan is dit onze agenda.  

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

    4 april 2019 
De VOORZITTER: Agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 4 april, bij de griffie 

zijn geen voorstellen tot amendement binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u instemt met het verslag, 

instemt met de besluitenlijst. Dat is het geval.  

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

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4 de ingekomen stukken, lijst van aan u raad geadresseerde 

brieven. Kunt u instemmen met de afhandeling van de stukken zoals voorgesteld? Dat is het geval. Dan gaan wij 

dat voor u zo doen. 

b. Beantwoording van schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Zoals gezegd heeft u de gelegenheid om dat aan te melden 24 uur voor de raadsvergadering. Dat 

is niet gebeurd, dus dit punt passeren we dan ook omdat daar geen behoefte aan is geweest. 

c. Actie- en motielijst 

De VOORZITTER: En ik denk dat dat ook geldt voor sub c, de actielijst en de motielijst dat u daar op dit moment 

althans geen vragen of opmerkingen over heeft. Dat klopt? Dat klopt. 

5. A-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 5 de hamerstukken.  

a. Raadsvoorstel Invoering Verzilverlening 

De VOORZITTER: 5.a Invoering Verzilverlening, daarover één uwer behoefte aan een stemverklaring? Niemand? 

Bij hamerslag aanvaard. 

b. Raadsvoorstel Nieuw budget Starterslening 2019 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.b Nieuw budget Starterslening 2019. Ook hier behoefte aan een stemverklaring 

uwerzijds? Niemand? Aanvaard. 

c. Raadsvoorstel Aanpak rotonde Van Beethovenlaan en turborotonde Burgemeester Freijterslaan 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.c Aanpak rotonde Van Beethovenlaan en turborotonde Burgemeester 

Freijterslaan. Dezelfde vraag. Nee? Niemand? Akkoord? 
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d. Raadsvoorstel Ontwikkelingen Groot Mariadal en tijdelijk HUIS 

De VOORZITTER: Nou d. gaat naar zometeen agendapunt 6. 

e. Benoeming lid Vertrouwenscommissie 

De VOORZITTER: En dan resteert agendapunt 5.e benoeming lid Vertrouwenscommissie zoals gezegd mevrouw 

Gepkens in de plaats van de heer Villeé. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Dat is niet het 

geval, dan is mevrouw Gepkens benoemd tot lid van de Vertrouwenscommissie ter voorbereiding van de 

voordracht van uw nieuwe burgemeester. Dank u wel en mevrouw Gepkens gefeliciteerd, want het is toch een 

felicitatie. Toch? Ja, ik zie u zeer knikken. Wat is het een feest, ach ja het is echt een feest. 

6. B-CATEGORIE 
a. Raadsvoorstel Ontwikkelingen Groot Mariadal en tijdelijk HUIS 

De  VOORZITTER: Agendapunt 6, de B-stukken nou daar hebben we er eentje van Groot Mariadal en tijdelijk HUIS. 

Ik nodig de heer Van Gestel uit voor de eerste termijn om te openen. Ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De raad neemt geen besluiten omdat het slechts een formaliteit is, 

maar omdat we binnen de spelregels van de democratie met elkaar hebben afgesproken dat wij als raad 

voorliggende en voorgenomen besluiten toetsen. Elk besluit staat op zichzelf en dient te worden gewogen. Als 

raadslid neem je niet ondoordacht of lichtzinnig een besluit, niemand. Het besluitvormingsproces verlangt dat we 

onze kennis, stellen van feiten en meningen. Het voorliggend besluit in verband met de aankoop Mariadal is een 

koerswijziging in de uitvoering van project Groot Mariadal. Gezien de raad wordt gevraagd te oordelen over 

budget dienen we ook gelijktijdig te toetsen aan die koerswijziging. De VLP kan meegaan in de redenatie van die 

wijziging, namelijk dat we het project Mariadal veilig willen stellen om de ontwikkelkracht te versnellen. Prima. 

Wanneer we de koerswijziging Groot Mariadal zelf beoordelen weten we inmiddels dat er ook andere afspraken 

op tafel liggen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om de aankoopkosten en rentelasten ten laste van het krediet 

verbouwing renovatie Stadskantoor te brengen waarmee een nadelig verschil niet bij de ondernemer is 

weggelegd, maar bij de gemeente. Wie de aanvullende informatie leest waarbij wij opmerken dat deze pas sinds 

kort tot onze beschikking is gekomen, leest dat er een reeks aan afspraken zijn waarbij de motivatie ontbreekt om 

niet alleen van koers te wijzigen, maar ook de motivatie van de nieuw te maken afspraken wordt dus nu gemist. 

Er is geen duidelijk beeld meer waar ja tegen wordt gezegd. Daarop volgend blijkt dat ook is toegekend aan BVR 

het eerste recht van aankoop gronden Kloosterstraat voor ontwikkeling en daar bovenop ook die van 

Stadsoevers. Tenslotte is er een overeenstemming dat de ondernemer in kwestie de verbouwing van tijdelijke 

huisvesting gemeente mag uitvoeren. Waarbij een prijs per verbouwde kamer mag worden meegegeven. 

Opgesomd zijn er dus vier financiële voordelen voor een ondernemer. Hierbij ontbreekt een deugdelijke 

motivatie op welke wijze de gemeente voordeel haalt uit die situatie. Er zijn vraagtekens bij het eerste recht van 

aankoop met betrekking tot de geldende grondexploitaties en de kaders met betrekking tot gebiedsontwikkeling. 

We zien dat de gemeente toch de provinciale bijdrage moet voldoen uit de originele afspraak en dat deze dus niet 

wijzigt. Waarmee de ondernemer ook daar niet aan meebetaalt, 4 financiële voordelen voor de ondernemer en 

een paar risico’s die niet nader zijn toegelicht. Risico’s in tijd, in geld, in de asbest die is verwerkt in het pand, 

risico’s van voortijdige sanering in een niet bestaand plan van eisen en voorkoming van alleen al de schijn van 

natuurlijk staatssteun. Er zijn ook twijfels over de haalbaarheid van de verbouwing van de tijdelijke huisvesting. 

Harde afspraken over budget, wijze van verbouwen en ontbrekende alternatieven. Een bestaand pand huren kent 

een vaste huurprijs, duidelijk en overzichtelijk. Een tijdelijk onderkomen in een oud klooster is onoverzichtelijk en 

kent geen vaste waarde. Onvoorspelbaarheid ligt daarmee op de loer, dus waar liggen dan de grenzen? En wie 

bewaakt die grenzen? Dat zijn reële zorgen van de VLP. Zeer belangrijk is dat de overheid een publieke 

verantwoordelijkheid heeft over de uitgave verantwoording van gemeenschapsgeld. Wij missen bij dit voorstel 

dan ook die uitleg en motivatie. Zeker nu de onderliggende stukken nu meer vragen oproepen dan ze 
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beantwoordt. De complexiteit is dat de afspraken Groot Mariadal concreet op twee punten betrokken zijn bij de 

renovatie van het huidige Stadskantoor, namelijk de verbouwing voor de tijdelijke huisvesting en het ten laste 

brengen van op de projectbegroting verbouwing Stadskantoor. Hiermee kan het één niet meer los gezien worden 

van het ander. Er is gelijktijdig over alle voorgenomen punten onderhandeld en concessies gedaan, de resultaten 

zijn niet verantwoord ten opzichte van ons publiek belang en daar zit voor de VLP wel een zwaar punt. Mocht 

Mariadal overigens niet verkocht worden ontstaat op termijn wel een probleem inzake de dekking van 

bestemmingsreserve nieuwbouw, verbouw Stadskantoor. Waakzaamheid is dus geboden als het gaat om grote 

projecten. De raad doet er goed aan om vooraf kaders te stellen en de rol van de raad te bepalen. Op welk 

informatieniveau het wenselijk is om te kunnen sturen. Het college zal bij projecten zorg moeten dragen dat 

kritische succesfactoren beïnvloedbaar zijn en dat deze kritische succesfactoren gepaard gaan met eventuele 

risico’s en dat wordt ook gedeeld. Dat het college de raad iets uitvoeriger informeert dan haar standaard 

werkwijze teneinde gemaakte werkafspraken met externen goed inzichtelijk te maken. Hoe deze afspraken 

samenhangen en wat de beïnvloedingsmogelijkheden zijn voor de gemeente voor het welslagen van een project. 

Maak dan ook expliciet wat de kanttekeningen zijn geldend bij besluitvorming in termen van risico voor zowel 

raad als college en dat moet voldoende massa, kritische massa hebben daar tegenover. Afsluitend voorzitter, de 

VLP wil graag het project verbouwing Stadskantoor laten slagen. En dat de ontwikkeling van Groot Mariadal ook 

gaat slagen. Maar op basis van de nu beschikbare informatie kan er door de fractie van de VLP geen afweging 

worden gemaakt. We nemen verantwoordelijke besluiten en toetsen deze beslissingen aan beschikbare 

informatie. Die is nu te summier, schiet tekort en zonder gedegen motivatie kunnen we alleen maar gissen naar 

de gevolgen. Dat is alsof je een blinde verzekert dat ze veilig kan oversteken. Alles wegende zal de VLP dan ook 

tegen het raadsvoorstel stemmen. De VLP-fractie hecht er waarde aan dit vanavond toch in eerste termijn te 

vervatten teneinde onze argumentatie te delen. We hebben dan ook geen vragen gesteld gezien de korte 

inleesperiode tot aan vandaag en gaan wij op een later moment nog aanvullende vragen stellen. Wij blijven dit 

project volgen. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Anderen hebben de termijnen gesteund. Dus ik wil even vragen 

in eerste termijn zijn er andere fracties die nu ook een termijn willen voeren of gaan we even naar de wethouder 

luisteren? Ja, dat is het geval. Nee, geen vragen gesteld.  De wethouder zegt het is een opvatting en een 

stemverklaring. Dat is de reactie van het college. Dan gaan wij naar de tweede termijn. De heer Yap wil een 

tweede termijn? Ja.  

De heer YAP: Voorzitter, kijk we doen de Commissie niet over, maar dit is wel nieuwe informatie die onze fractie 

heeft ook kennis kunnen nemen van die aanvullende documentatie die niet in het raadsvoorstel was opgenomen 

dus… 

De VOORZITTER: Nou, vervat dat dan in een vraag. 

De heer YAP: Nou, wat ons betreft wel passend als de portefeuillehouder een reactie geeft op het betoog van de 

VLP.  

De VOORZITTER: Daar is geen behoefte aan. Dus tweede termijn. Wie wil de tweede termijn. Ik kom inderdaad 

terug bij de heer Van Gestel. Anderen nog behoefte aan een tweede termijn? Niemand? Dan gaan we terug naar 

de heer Van Gestel voor de tweede termijn. Ook geen behoefte? College ook geen behoefte aan een tweede 

termijn? Dan is dit waarvan akte. Ja, oké, dan is dit onderwerp afgerond in de beraadslaging. Ja, wij moeten nog 

stemmen ja. Maar de beraadslaging is gesloten. Dan gaan wij stemmen. Dan heeft één uwer natuurlijk behoefte 

aan een stemverklaring. Meneer Yap, stemverklaring? 



6 
 

De heer YAP: Ja, voorzitter, gelet op de beraadslaging in de Commissie en hetgeen ook door het college is 

gepresenteerd, het raadsvoorstel zoals dat op papier is gaan wij uit dat dat klopt. Wij zullen dus wel instemmen 

met het voorliggende raadsvoorstel. We willen wel een kanttekening maken dat de PvdA-fractie  het niet eens is 

met de aanvullende afspraak die gemaakt is tussen de ontwikkelaar en de gemeente als het gaat over 

Stadsoevers, we zien dat niet expliciet terug in het raadsvoorstel. Dus dat is niet een punt om tegen te stemmen 

tegen dat raadsvoorstel. Maar wel ook op dat punt dat we die opmerking ja genoteerd willen hebben. 

De VOORZITTER: Zeker. Anderen van u behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan gaan wij 

stemmen. Wie is voor het voorstel? Daarvoor hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van de 

VLP. Dan is daarmee het voorstel aanvaard. 

7. C-CATEGORIE 

a. Vragen PvdA – Regionaal Mediafonds 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 7 handelend over het Regionaal Mediafonds, waarbij een motie in 

voorbereiding, in concept is die wordt ingediend denk ik door de heer Yap van de Partij van de Arbeid en ik geef 

graag het woord aan u.  

De heer YAP: Ja, voorzitter, in de Commissievergadering heeft de gemeenteraad gesproken over de vragen en 

antwoorden van onze fractie als het gaat om een regionaal dan wel lokaal mediafonds. Als uitvloeisel van die 

Commissie en dank ook voor de reacties van diverse fracties in die Commissie hebben we een motie voorliggen. 

En die motie wil onze fractie vanavond indienen. De motie wordt mede-ingediend namens D66, het CDA, SP, 

Wezenbeek, Burger Belangen Roosendaal en de ChristenUnie. Voorzitter, ja ik hou het bij het dictum, alle kijkers 

thuis en op de radio of kan dat niet radio? Die weten, die kunnen nog de Commissie terugkijken waar het exact 

om ging. Nogmaals die motie is een bekrachtiging daarvan. Voorzitter, wij verzoeken het college de 

mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van de lokale en regionale media in de vorm van een 

onafhankelijk mediafonds. En 2, de gemeenteraad voor de Begrotingsbehandeling de uitkomsten van dit 

onderzoek te presenteren. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Deze motie is ingediend, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik 

hoef geen nummer te geven aan die motie want het is de enige en gaat over  “Onderzoek (regionaal) 

Mediafonds”. Ik zal als portefeuillehouder daar een reactie op geven en dan kijk ik wel in tweede termijn of er 

vanuit u nog behoefte is om daarop te reageren.  

De heer NIEDERER: Ja, de motie is wat het college betreft prima. Maak hem wel expliciet om hem in te dienen en 

aangenomen te krijgen. Mijn enige vraag en we hebben daar meneer Yap van de week wat contact over gehad 

wat betreft duiding. Wat bedoelt u nu met regio. Ik vat het op een regio Zuidwest we hebben Zuidwest-radio, 

televisie behelst het gebied Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal. Een regio kan ook zijn West-Brabant dat 

is ook een regio maar dat lijkt mij niet de bedoeling, dus als u mij even kunt geruststellen dat ons zoek gebied ons 

eerst beperkt tot dat gebied zijnde de regio, dan kunnen we vanuit daar werken. En voor het overige prima, maar 

breng hem wel in stemming. 

De VOORZITTER: Dan zijn er nog mede-indieners geweest natuurlijk in de motie. Ik ga ervan uit dat u allemaal 

vindt dat meneer Yap het ontzettend goed heeft verwoord. Ja, meneer Yap zelf twijfelt. Nou, dan voor u nog even 

de tweede termijn, meneer Wezenbeek, natuurlijk. Hoe had ik u kunnen vergeten. De heer Wezenbeek, tweede 
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termijn. Anderen nog trouwens voor de tweede termijn? O, nu moet ik gaan schrijven want ik krijg nog vingers 

ook… Van Gestel… Ja, meneer Wezenbeek gaat u alvast uw gang. 

De heer WEZENBEEK:  Dank u wel, meneer de voorzitter, ja. Ik ja op uw vraag aan meneer Yap over die regio daar 

komen we straks nog wel uit denk ik, als die straks hopelijk  aangenomen wordt. Maar ik wilde toch even 

reageren op de motie die voorligt die ik medeondertekend heb omdat ik wil het toch nog een keer zeggen in deze 

vergadering. Ik ben positief altijd als het gaat over onderzoeken instellen, dus vandaar dat ik voor, onderzoek 

instellen kan nooit geen kwaad toch vind ik tenminste. Maar ik wil bij deze er nog even aan herinneren ik heb 

daar met meneer Yap ook telefonisch contact over gehad dat er op 21 juli 2016 aangaande de Kadernota 2017 

een motie raadsbreed is aangenomen en daarin staat. Moet ik even kijken en lees ik het toch eventjes voor dat 

verzoek. Ook weer een verzoek aan het college om strenger en preventiever te gaan optreden op plaatsen waar 

subsidiestromen en economisch verkeer elkaar kruisen en dit in beleid tot uiting te brengen. Dit was ondertekent 

door de VVD-fractie en door mezelf natuurlijk en is raadsbreed aangenomen. Dus ik wil bij deze vragen als we iets 

gaan doen als subsidie dat we dan ook dat we toen hebben aangenomen raadsbreed goed in de gaten houden. 

Dat we elkaar niet gaan oneerlijk beconcurreren en dat we respect hebben voor de man die er nu niet meer zit,  

voor onze Brabantse eigen krant. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Wezenbeek. Ik ga naar meneer Villeé. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks is zich terdege bewust van een belangrijke onmisbare rol 

die regionale media speelt om onze burgers goed te informeren en tegelijkertijd te zorgen dat onze processen en 

besluiten tegen onafhankelijk vergrootglas kunnen worden gehouden. Zeker in deze tijd van veel sociale media 

die af en toe ook een andere betekenis krijgt meer de asociale media die allerlei respectloze roeptoeterij 

aanwakkert, maar deze media zorgt er ook voor dat door gebruikers van filterende algoritmes men gaat leven in 

een bubbel van informatie die de eigen overtuigingen alleen maar versterkt. Met als resultaat een eenzijdige kijk 

op de wereld waar een mening sterker geldt dan feiten. Een onafhankelijke mening en vooral die 

onafhankelijkheid is een gevoelige kwestie. Gisteren zag ik zo’n goede kwaliteitsdocumentaire Human over wat 

de mediasubsidies teweeg brengen in bijvoorbeeld in een land als Hongarije waar er doordat er te weinig en 

onduidelijke kaders gesteld zijn  aan de steun vanuit Europa aan media aan dit land dit geld verdwijnt in de 

verkeerde zakken. Waardoor juist onbedoeld door Europa eenzijdige een staatsgeregisseerde berichtgeving 

ontstaat. Maar teveel inhoudelijke regels geven aan financiële ondersteuning kan ook weer leiden tot zo’n 

ongewenste sturende rol voor ons als overheid. We zien de noodzakelijkheid van het mediafonds maar daarbij 

zijn we als GroenLinks overtuigd dat we als raad toch meer kaders moeten stellen aan dit fonds waarover in deze 

motie gesproken wordt. Dus vragen we de portefeuillehouder of er op het vervolg van deze motie een soort 

kaderstellende tweede fase zou kunnen komen eventueel in een Werkgroep met raadsleden uit andere 

gemeentes in die regio, welke regio dat dan ook behelst. Zodat dit fonds geen grabbelton kan worden en 

voorkomen kan worden dat dit fonds gebruikt gaat worden om apparatuur en vestigingslocaties te bekostigen, dit 

zou namelijk naar onze mening door verdere samenwerking tussen de regionale omroepen goed opgelost kunnen 

worden. Dat voorkomt dat er ook te dure specialisten aangenomen gaan worden die de huidige broodnodige 

studenten van mediaopleidingen hun onmisbare stageplaats kost, ook dit zou een rol kunnen spelen in het 

onderzoek. We horen graag hoe u daarover denkt. In de vorm zoals het nu is kun je deze motie niet niet nu 

steunen maar een kaderstellende fase zo vinden wij als GroenLinks-fractie zal deze motie alleen maar sterker 

maken. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Van Gestel. 
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De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Alhoewel wij in de Commissie natuurlijk al uitgebreid van gedachten 

hebben gewisseld ligt nu de motie in ieder geval concreet voor met ook de concrete tekst. En ik haal daar toch 

een aantal elementen namens de VLP uit die we naar voren willen brengen en ook de motivatie waarom wij de 

motie uiteindelijk ook niet zullen steunen. Laten we voorop stellen dat een onafhankelijke journalistiek volgens 

mij door iedereen omarmd wordt, dus daar kan geen misverstand over bestaan. Alleen wiens men brood men eet 

wiens woord men spreekt. Er zit een hele dunne scheidslijn, voorzitter, tussen het instellen van een onafhankelijk 

mediafonds de partijen die daar daadwerkelijk gebruik van gaan maken en hoe zij zich dan op gaan stellen aan 

degene die dat fonds vullen. Dat is en blijft een gemis ook in deze motie. Hoe dat voorkomen kan worden? En 

daarnaast voorzitter staat wel degelijk Moerdijk genoemd als een recente oproep waaraan ze refereren waarbij 

ze ook zeggen dat dat onderaan staat dat ook “wacht West-Brabant een omroepfusie? Moerdijkse wethouder 

voelt er wel wat voor”. Kijk, voorzitter, en daar komen we op punt 2 de landelijke overheid vindt regionale media 

belangrijk stelt daarvoor subsidie beschikbaar ook via Provincies en OLON. Zij keren die subsidies ook uit aan die 

omroepen, daar moeten wij wel vereisten en toetsen voor afleggen dat gebeurt niet zomaar . Zij moeten aan heel 

veel voorwaarden voldoen. Ja, zou je bij omdat je aan de voorwaarden niet voldoet geen reguliere subsidie 

krijgen, toch met die onvoldoende voorwaarde via het mediafonds toch een bijdrage ontvangen dan zien wij dat 

als een onwenselijk bijeffect. En dat, voorzitter, moet voorkomen worden. Daarnaast en dat is wat wij in de 

Commissie ook gememoreerd hebben, heeft de overheid en de provincie al aangegeven extra geld te willen 

steken in ons omroepbestel op lokaal, provinciaal en regionaal niveau. Dat voorzitter behelst vele malen meer 

bedragen als dat wij hier volgens mij naar ons inzicht aan zouden kunnen uitgeven. Dus wat ons betreft, 

voorzitter, is de motie daarmee niet volgens ons geschikt om aan te nemen en daar zullen wij dan ook op 

tegenstemmen met inderdaad die bedenkingen die wij ook zojuist gegeven hebben. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Gestel. Ik ga naar de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Het duurde even voor we de motie te pakken hadden. Ik bedoel 

in de Commissie was er nog geen concrete tekst en dergelijke. Ik meen me wel te herinneren uit de Commissie 

behandeling dat Leiden als voorbeeld genoemd werd door de heer Yap en we zien hier in het stuk dat Moerdijk 

genoemd werd als voorbeeld dat zijn twee ongelukkige voorbeelden. Moerdijk daar blijkt inmiddels dat het niet 

om tonnen ging, maar om een heel ander soort bedrag. Dus ja dat is even jammer er was blijkbaar ergens een 

rekenfout. Ik geloof dat het vandaag in de pers is gekomen. Dus daar moeten we maar even overheen lezen. En 

waarom is Leiden een ongelukkig voorbeeld? Dat zal subjectiever zijn. Ik heb een collega uiteraard in Leiden 

gevraagd wat ze ervan vonden. En dat antwoord was we krijgen alleen maar stukken voor veel te veel geld. En 

waar ik zeg stukken daar staat iets anders nog voor maar dat mag ik hier niet voorlezen. Want dan gaat de 

voorzitter een deel van de band uit deze vergadering knippen. Dus we krijgen alleen maar suboptimale stukken 

zal ik er maar even van maken voor veel te veel geld. Dat was het praktijkvoorbeeld Leiden. Overigens het is 

iemand die uiteraard VVD’er is want daarom ken ik die persoon die nogal recht door zee is en ik vond het geen 

verrassende reactie. Wel verrassend dat hij binnen een minuut met 4 appjes al gelijk een stortvloed van 

meningen begon te geven. Het zat hem nogal hoog en dat is precies wat wij ook willen voorkomen. Je kunt 

natuurlijk zeggen we zijn altijd voor een onderzoek, maar als je hier eigenlijk gewoon al weet dat je na het 

onderzoek zegt we zijn er geen voorstander van, dan is het misschien wel zo netjes en zo eerlijk om bij het 

onderzoek al aan te geven dat je het niet wilt steunen. Dus vandaar, voorzitter. Een aantal onderdelen het 

bevorderen van kwaliteitsjournalistiek, nou dat is volgens mij nog nooit met subsidies gelukt. En het Rijk doet wel 

z’n best maar echt iedereen in Nederland, iedereen klaagt over bijdrage van de gesubsidieerde omroepen om het 

maar even voorzichtig te zeggen. Ten tweede er is dus al een systeem de heer Van Gestel noemde het al op en er 

is een systeem dat lokaal, regionaal en landelijk effect heeft. Ten derde een collega heeft het al gezegd, we 

zeggen het wat duidelijker oneerlijke concurrentie niets meer dan dat. De schrijvende pers doet z’n best om ook 

met filmpjes en op andere manieren hun krant te verkopen. Wij gaan de concurrent subsidiëren, voorzitter dan 

krijgt je nog minder schrijvende pers en dan moeten we straks nog meer gaan subsidiëren, zo gaan wij onszelf 
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steeds verder afsnijden van de werkelijkheid. Informatievoorziening. Als u informatievoorziening wilt hebben dan 

moet u toejuichen dat dit college verder gaat met de glossy zoals die indertijd was met andere media. Dan moet u 

zeggen dat de raad meer naar buiten moet treden, dan moet u daar het geld in steken niet in een mediafonds wat 

ons betreft. Wij gaan ervan uit dat als er een onderzoek komt de vragen die er nog open lagen bij de verschillende 

partijen dat die gedegen onderzocht worden. We kijken uit naar de stemming over dit onderwerp, het is allemaal 

niet zo vreselijk belangrijk eerlijk gezegd. Maar wij zullen in ieder geval niet gaan steunen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van der Beemt. Nog anderen van u raad in tweede termijn voordat ik 

terugga naar de heer Yap? Nee? Dan de heer Yap nog uw termijn en dan zal ik een slotreactie geven gelet op het 

verhandelde.  

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank voor uw reactie en van onze collega’s. Uiteraard Zuidwest want dat is ook een 

beetje de natuurlijke partners in de regio, Bergen op Zoom, Woensdrecht. De heer Wezenbeek merkte terecht op 

dat punt over oneerlijke concurrentie, hebben we contact ook over gehad. Onderschrijven we. Maar deze motie 

draagt daar in die zin niet aan bij, want ook huidige pers als noem hier in Roosendaal BN DeStem, De Bode 

kunnen uiteraard als we komen met zo’n fonds meedoen, want we sluiten hier helemaal niemand uit. Dus ik kan 

de opmerking van de heer Wezenbeek plaatsen, maar van de VVD in die zin niet. Want volgens mij zou het niet 

moeten zijn dat we hier partijen die hier een beroep op willen doen maar dat is verdere uitwerking, zouden 

moeten uitsluiten. Dat is in ieder geval niet de intentie. GroenLinks terecht betoog onafhankelijkheid, betogen 

voor kaders randvoorwaarden. Ik denk dat dat een verdere stap is dat dat moet blijken uit dat onderzoek. We 

hebben u ook voorzien van informatie onder meer uit Leiden. Ik vond dat niet echt een ongelukkig voorbeeld 

omdat Leiden juist aantoont op welke wijze zij die onafhankelijkheid borgen. En twee op welke wijze zij ook 

kaders invullen voor een dergelijk fonds. En goed wellicht kunnen we alvast leren van de lessen uit Leiden, zoals 

blijkbaar een VVD-raadslid in Leiden dat zo omschrijft. Nogmaals subjectief zoals de heer Van den Beemt ook 

aangeeft. Ik denk dat daar wellicht andere raadsleden in Leiden weer anders over kunnen denken, voorzitter. 

Even kijken ja tot slot nogmaals het is een onderzoek we hebben nog geen directe keuze als het gaat over 

randvoorwaarde, budget en hoe het er exact moet uitzien. Ik denk nogmaals wat ook de heer Theunis die ook de 

portefeuillehouder verving in de Commissie aangaf, meerdere gemeentes, meerdere regio’s zijn daar ook mee 

bezig. De heer Van Gestel gaf ook terecht aan Provincie, landelijk zijn ze er ook mee bezig. Doet niet af dat ook we 

hier lokaal werk van kunnen maken en ja nogmaals ik denk dat dit voorstel geen pijn doet aan wat we hier doen in 

de gemeente maar juist ook een positieve bijdrage kan geven in het werk voor Roosendaal en wat we kunnen 

laten zien in Roosendaal. En daarbij wil ik ook wel nog opmerken dat bij dat onderzoek waar de Roosendaalse Lijst 

nog terecht op inging ook natuurlijk je eigen informatievoorziening een belangrijke rol speelt want het gaat 

uiteindelijk erom dat we onze inwoners zo goed mogelijk informeren wat hier in Roosendaal gebeurt.  Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Niemand anders meer van u raad, niemand over het hoofd gezien? 

De heer NIEDERER:  Ja, heel kort de heer Villeé gaf in zijn termijn gaf nog een uitbreiding aan de werkingssfeer 

van de motie wat de portefeuillehouder daarvan vindt. Die vindt daar even niets van, want ik beperk mij strikt tot 

de kaders van de motie. Dan had u even met de verdere buurman moeten spreken over het aanvullen, 

veranderen van het dictum van de motie. Dat is niet gebeurd, dus wij beperken ons daartoe. En het college heeft 

altijd gezegd ja als u raad dat wilt dan willen wij wel een raadsopdracht hebben om dat te doen. Wordt de motie 

verworpen dan beweegt het college niet zeg ik er maar heel eerlijk bij. En als de motie wordt aangenomen dan 

gaan wij de mogelijkheden onderzoeken van. Zo eenvoudig is het. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dat zo gezegd zijnde, de verkoudheid groeit met de minuut dus dat is mooi, gaan wij stemmen. 

Is één uwer nog in de race om een stemverklaring af te leggen op dit stuk natuurlijk? Dat is niet het geval. Dan 

gaan wij stemmen. Wie is voor deze motie? Voor deze motie hebben gestemd ja ik kan beter zeggen iedereen 

met uitzondering van VVD en de VLP. Ik zie het goed. Dan is de motie aanvaard. 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: En daarmee zijn wij aan de sluiting van deze raadsvergadering. Bij deze.  

De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.25 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


