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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING MAANDAG 9 NOVEMBER 2020 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.00 uur 

De eerste tien minuten van de vergadering zijn niet opgenomen op het geluidsbestand en zijn in dit verslag ook 

niet uitgewerkt. 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. B-CATEGORIE  
a. Najaarsbrief 2020 en Programmabegroting 2021 (vervolg) 

3. Sluiting 

 

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

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

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

dhr. A.A.B. Theunis. 

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

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

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

(VVD). 

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

(Roosendaalse Lijst), W.CH. Brouwers (VLP), A. van Gestel (VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), P.F.H.  de 

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

P.R. Klaver (PvdA), R.C.A.W. van Nassau (CDA), K.A. Raggers (VLP), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. 
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1. Opening 
De VOORZITTER: Goedenavond. Goedenavond, bij de tweede etappe van deze begrotingsvergadering. Ik begrijp 

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

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

mededelingen.   

2. B-Categorie 

a. Najaarsbrief 2020 en Programmabegroting 2021 (vervolg) 

De VOORZITTER: De termijn en dat gebeurt niet vaak dat u een eerste termijn zo vaak mag doen meneer 

Raijmaekers. Aan u de vloer voor een herhaling van uw eerste termijn. Ik heb hier nog een punt van orde van 

mevrouw Van der Star. 

Mevrouw VAN DER STAR: Ja, sorry, voorzitter, maar ik begrijp dat YouTube het niet doet de uitzending? 

De VOORZITTER: Wethouder Financiën, welke kwelgeest hebben wij rondom deze vergadering? Dit is, ik kijk even 

naar de griffie achterin. Chantal? Ik krijg de bevestiging dat hij het nu net doet. Dat was de eerste termijn van de 

heer Raijmaekers…… Goed. Excuses, meneer Raijmaekers, bij deze de vloer voor uw eerste termijn. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de Commissievergadering van vorige week 

bespreken we nu de Begroting en de Najaarsbrief. Wat we toen al aangaven, dat zeg maar de Begroting en de 

Najaarsbrief met durf en lef is opgesteld, met ook de nodige investeringsvoorstellen en dat vinden wij als  

Roosendaalse Lijst een prima uitgangspositie. En natuurlijk hebben wij wat verbetervoorstellen en eventuele 

aanvullingen. En ja die zijn vooral gespeend op coronaconsequenties. Allereerst wil ik beginnen met het 

amendement in het kader van de verhoging coronacompensatie voor amateurverenigingen. In de Najaarsbrief 

stond opgenomen dat iedere sportvereniging 2 euro compensatie zou kunnen krijgen in verband met corona.  Als 

gevolg daarvan willen wij een amendement indienen dat, ik zal beginnen met de aanvulling: met dien verstande 

dat in de Najaarsbrief Financiën de tekst amateursportverenigingen een compensatie wordt aangeboden van 2 

euro per lid. Uitgaande van de landelijke cijfers dan 30% van de inwoners is aangesloten bij een 

amateursportvereniging, dat komt neer op een maximale compensatie van 50.000 euro. En dit zou als volgt 

moeten worden gewijzigd: amateursportverenigingen wordt een compensatie aangeboden van 5 euro per lid 

uitgaande van landelijke cijfers dat 30% van de inwoners is aangesloten bij een amateursportvereniging en dat 

komt neer op een maximale totale compensatie van 125.000 euro. Het is aan het college om te bepalen welke 

amateursportverenigingen het betreft. Dit op basis van gestelde kaders die door de gemeenteraad zijn 

vastgesteld. En deze coronacompensatie… 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat meneer Raijmaekers, ik krijg een signaal van de heer Van den Beemt, wat 

wilt u mij vragen. 

De heer VAN DEN BEEMT: Volgens mij is de Roosendaalse Lijst nu voor de tweede keer het amendement aan het 

indienen van de nul-termijn van de vorige vergadering. Terwijl we nu in die beperkte tijd onze eerste 

spreektermijn hadden kunnen gebruiken. 
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De VOORZITTER: Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Ik wilde de heer Raijmaekers niet meteen onderbreken, maar 

het amendement is al toegevoegd aan de beraadslaging. Dus u kunt kort volstaan met een toelichting of 

doorgaan met uw eerste termijn.  

De heer RAIJMAEKERS: Ik zal een korte toelichting inderdaad geven. Juist amateursportverenigingen hebben het 

moeilijk vanwege de corona, vanwege het verlies aan leden, sponsoren, kantineopbrengsten, en wedstrijd- 

inkomsten terwijl de kosten gewoon doorlopen. De dekking is aanwezig heb ik begrepen en het is specifiek voor 

amateursportverenigingen omdat ze ook buitengewoon extra veel last te hebben. Dus vandaar dit amendement.  

Dan het tweede voorstel van onze kant is het onderzoek naar mogelijkheden opstarten pilot scholingsvouchers. 

De VOORZITTER: En daarmee doelt u op de reeds ingediende motie 1. 

De heer RAIJMAEKERS: Die is ingediend inderdaad. De motivering daarbij is dat de stijging van de werkloosheid 

juist bij jeugdige opgeleide studenten plaatsvindt en ook bij jonge werkzoekenden stijgt en 

herscholingsmogelijkheden kunnen worden geboden met dit soort vouchers. En in overleg met 

onderwijsinstellingen en vooral op mbo-niveau. In Rotterdam is al zo’n pilot gestart en het is verstandig voor 

Roosendaal om daar wellicht op aan te sluiten. Dat kan snel om mensen in ieder geval die door corona zonder 

perspectief zijn komen te zitten weer een goede toekomst te bieden. En de dekking vanuit het Rijk is vermoedelijk 

in aantocht. Dus wat dat betreft, denk ik, een goed voorstel om daarmee verder te gaan. Dan nog even kort… 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, ik zag de heer Yap met een interruptie. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. U vraagt in de motie om te kijken naar de mogelijkheden om in Roosendaal 

een pilot scholingsvouchers te starten. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het college dan antwoordt we 

hebben er naar gekeken, maar we gaan door met de acties die we nu al hebben ingezet. Wat bent u eigenlijk wel 

op de hoogte van de acties die het college en met name het Werkplein, maar ook het regionaal werkbedrijf 

hebben opgestart en ook daadwerkelijk al inzetten op scholing, omscholing, bijscholing. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ik ben op de hoogte inderdaad dat het Werkplein met soortgelijke acties bezig is, maar het 

lijkt me juist goed dan ook vanuit het college en het ambtelijk apparaat dat er goede aansluiting plaatsvindt 

tussen dit voorstel vanuit het college met het Werkplein, zodat een optimale samenwerking geborgd is. 

De VOORZITTER: De heer Yap, van de Partij van de Arbeid. 

De heer YAP: Maar voorzitter, deze motie die ziet toch niet op optimale samenwerking? Het gaat om snel 

handelen. Maar ik hoor ook graag straks het antwoord van het college. We zijn uitvoerig geïnformeerd ook nog 

afgelopen week middels een brief van de wethouder wat men doet op het terrein van mensen die door corona- 

crisis een baan verliezen, terechtkomen bij het Werkplein, terechtkomen bij het UWV en dergelijke. Ja, wat voegt 

dan weer een onderzoek om te kijken naar de mogelijkheden dan toe aan het arsenaal wat men al inzet. Dan kunt 

u toch beter vragen in de motie, want nogmaals PvdA is voorstander om het doel na te streven wat u stelt in de 
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motie, werkzoekenden zo snel mogelijk weer naar werk toe te leiden. Maar dan had een scherpe toch in uw 

motie moeten zijn van u voor die vouchers in… 

De VOORZITTER: Uw vraag is helder. Meneer Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst. 

De heer RAIJMAEKERS: Het lijkt ons juist goed om het voorbeeld van Rotterdam daarbij te volgen, want die zijn 

waarschijnlijk een stuk verder en daar kan van geleerd worden. En dan is er vanuit de ervaringen die daar zijn 

ontstaan goed meegenomen kunnen worden bij dat onderzoek dat verder zou kunnen leiden tot nog verdere 

verbetering. 

De VOORZITTER: De heer Yap van de Partij van de Arbeid. 

De heer YAP: Laatste vraag, voorzitter. 

De VOORZITTER: Heeft toch nog een vraag, ja. 

De heer YAP: Maar dan is deze motie toch naar onze mening nutteloze tijd om onze ambtenaren mee te belasten. 

Ik zou zeggen voer het gewoon uit dan. Want dan start je het en kan men gelijk met onder meer dit voorbeeld aan 

de slag. Nu zadelt u weer de ambtelijke organisatie op met onderzoek en te kijken naar. Nee, zeg dan gewoon 

vouchers stellen we beschikbaar. Punt. 

De VOORZITTER: Wat vindt u daarvan de heer Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst. 

De heer RAIJMAEKERS: Ik denk toch dat het onderzoek wel nodig is, want je hebt natuurlijk te maken met als je 

het hebt over de pilot in Rotterdam, dat is een hele andere omstandigheid dan in Roosendaal. Dus je moet wel 

zeg maar een goede vergelijking kunnen maken. 

De VOORZITTER: Gaat u verder. U hoort mij? U hoort mij nu de partijnamen achter de persoonsnamen 

opgenoemd worden, dat heeft te maken met de uitzending, want wij hebben niet een standaard ondertiteling 

hier nu vandaar.  De heer De Regt van de VLP. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. U verwijst naar de pilot inderdaad in de gemeente Rotterdam. Ik deed 

vorige week al de suggestie van hanteer die gewoon en ga zelf geen onderzoek starten, want dat is misschien 

inderdaad wat de heer Yap ook zegt dubbel werk. U geeft aan dat zijn wel andere omstandigheden, maar juist de 

complexiteit in Rotterdam dat heeft toch alleen maar voordelen voor Roosendaal. Dat betekent dat alles wat zich 

in Roosendaal voor kan doen dat dat minimaal in Rotterdam zal plaatsvinden. Dus ik zou zeggen gebruik gewoon 

die pilot. Bent u het daarmee eens? 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 
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De heer RAIJMAEKERS: Ja u gaat inderdaad voor snelle handelingen, dat is ook wel verstandig. Maar het lijkt me 

eerst wel handig om even de reactie van de wethouder af te wachten. Wellicht ziet hij ook wel andere opties 

daarin. 

De VOORZITTER: Daar neemt de heer De Regt geen genoegen mee. De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, toch nog even, voorzitter, het principe is duidelijk. U wilt door aanbieden van een extra 

scholing mensen die geen werk hebben zo snel mogelijk weer arbeidsfit krijgen en aan het werk krijgen. Maar dat 

probleem is in Rotterdam toch identiek als in Roosendaal? En in Leeuwarden of Maastricht. Dus die complexiteit 

in Rotterdam, dat is toch hetzelfde. 

De VOORZITTER: Uw vraag is helder, meneer De Regt. Dank u wel. 

De heer DE REGT: Oké. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja ik denk toch dat de complexiteit in Rotterdam anders is dan in Roosendaal vanwege de 

massa, omgeving, de soorten bedrijven, een andere situatie denk ik toch. 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat u verdergaat met uw termijn. Toch nog een vraag? 

De heer DE REGT: Een slotvraag. Ik zie dat de meerderheid van de partijen al onder de motie staat, dus wellicht 

gaat hij het toch halen. Wij zijn nog niet helemaal overtuigd maar als u de motie toch in gaat dienen, u vraagt om 

ultimo tweede kwartaal het onderzoek af te ronden en dat is zeg maar zo’n beetje in juli. Dat duurt nog acht 

maanden. Dat vind ik persoonlijk erg lang voor zo’n onderzoek. Waarom niet ultimo bijvoorbeeld het eerste 

kwartaal of zo kan dat ook? 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Dat kunnen we in overweging nemen. Ik denk het wel ja, prima. 

De VOORZITTER: Nee u mag nog niet verder, want de heer Yap heeft vervolgens van de Partij van de Arbeid, een 

aanvullende vraag. 

De heer YAP: Ja, kunt u niet… Nog een advies over de tekst van de motie. De Rotterdamse scholingsvouchers 

zeggen simpelweg een budget van 2500 euro aan te vragen door een werkzoekende of iemand die zich meldt bij 

het Werkplein of bij het UWV. U kunt een beroep doen op een voucher van 2500 euro om een opleiding te 

volgen. Waarom kunnen we dat niet zo concreet maken en nogmaals gaat u eerst weer onderzoeken en kijken 

naar. Ik ben het vanavond een keer eens met de heer De Regt, op dat punt dat is toch niet zo ingewikkeld. Daar 

hoeven we toch niet acht maanden voor te wachten, voordat de uitkomst van uw onderzoek klaar is. 
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De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: In principe zou ik inderdaad mee kunnen gaan met ultimo eerste kwartaal. Maar ik denk 

ook dat de financiering wel van belang is in dit kader. Er zijn forse bedragen mee gemoeid. Ik denk dat het ook 

verstandig is om even af te wachten wat er vanuit het Rijk aan financiën komt in het kader van cofinanciering dus 

dat is ook een belangrijk item.  

De VOORZITTER: Ik ga u nog een laatste vraag hierover laten stellen, want ik wil echt verder. 

De heer YAP: Nu haalt u er nog een ander aspect bij. Wilt u dan een totaal nieuw project optuigen waar we ook 

nog eerst als gemeente cofinanciering moeten aanvragen bij het Rijk? We krijgen gewoon middelen vanuit het 

corona compensatiepakket vanuit het Rijk nu al voor scholing, omscholing, bijscholing. U kunt toch gewoon 

vragen dan zet die middelen voor dat doel in voor iedere persoon die zich meldt om eventueel die voucher 

beschikbaar te stellen als men daar behoefte aan heeft. 

De heer RAIJMAEKERS: Dat zou inderdaad kunnen, maar ik had het idee om dat juist in eerste instantie vanuit een 

onderzoek te doen om zeker te weten dat die mogelijkheden er zijn.  

De VOORZITTER: Gaat u verder. 

De heer RAIJMAEKERS: Even kijken dat waren onze twee voorstellen. Dan even kort reageren alvast op de andere 

voorstellen.  Allereerst amendement extra boa koppel voor de aanpak zwerfafval. Daar hebben we in principe op 

onder meegetekend. Wij stellen het zeer van belang dat er ingegaan wordt op flexibele inzet op allerlei gebieden 

zodat zeg maar die boa zijn werkzaamheden goed kan verrichten. Op dit moment is het zo dat de druk op de 

boa’s heel hoog is. Zij staan in de frontline in het kader van Coronamaatregelen. Het zou heel verstandig zijn om 

daar aandacht op te vestigen. Het is niet zo dat er te weinig communicatie plaatsvindt en geen preventie 

maatregelen getroffen zijn, maar in de handhavende sfeer zouden we ook graag wat meer effect willen zien. En 

dat is niet zozeer in het kader van een zwerfafvalmuil, maar dat is juist ook in het geheel als flexibele inzet op 

allerlei terreinen wat dat betreft. Dan amendement impuls Roosendaal Natuurstad. Dit is op zich een heel goed 

initiatief, denk ik. Het is wel van belang dat we innovatief investeren, juist in klimaatveranderingen die bezig zijn. 

En het past ook inderdaad in het programma van de Roosendaalse Lijst en we gaan zeker akkoord mits de dekking 

aanwezig is. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken heeft daar een vraag over. Mevrouw Roeken van het CDA. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af hoe u die trekking ziet want wij lezen het dat er vanaf 

2024 structureel 1,5 wordt  toegevoegd. Hoe ziet u dat? 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers? 

De heer RAIJMAEKERS: Ja kijk, ja er is inderdaad overleg geweest en we hebben begrepen dat er voldoende 

dekking aanwezig zou moeten zijn. 
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De VOORZITTER: Ja. Goed? Gaat u verder. 

De heer RAIJMAEKERS: Dan nog even de motie Stationsgebied Oude Centrum. Prima voorstel, daar zullen we 

zeker voor zijn. In de Commissie gaven wij aan dat de Roosendaalse Lijst het juist heel belangrijk vindt dat het 

Oude Centrum en het Stationsgebied een reparatie nodig heeft. Dus het spoort helemaal met de beeldvorming 

van de Roosendaalse Lijst. Dan motie 3 de bestemmingsreserve na corona. Op zich staan we er heel erg voor om 

daar zeg maar aandacht aan te geven. We zullen die ook medeondertekenen. We hebben wel bij de Roosendaalse 

Lijst nog even geïnformeerd of de innovatievouchers die de gemeente momenteel uitgeeft intact blijven en of wij 

de dekking van het Innovatiefonds in deze motie gaan gebruiken. Op zich geeft dat voldoende vertrouwen om 

mee te tekenen met deze motie. 

De VOORZITTER: De heer Yap van de Partij van de Arbeid heeft daar een vraag over. 

De heer YAP: Voorzitter, ik snap u niet. U zegt u tekent mee toch? Maar u twijfelt nog aan de dekking. Want ik 

ben wel benieuwd wat vindt de Roosendaalse Lijst van het feit dat eigenlijk het vorig jaar ingestelde 

Innovatiefonds van tafel gaat. Want dat is het wel feitelijk. En eigenlijk nu wordt gebruikt als potje om alles ja 

waar we nog ruimte zien vanuit te bekostigen? 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja mits zeg maar, de innoverende maatregelen vanuit deze bestemmingsreserve komen 

dan vinden wij dat een goed voorstel. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Maar misschien heb ik het gemist hoor, maar waar staat de eis voor het feit dat er  innoverende 

maatregelen van moeten worden bekostigd. Het gaat toch vooral om het opbouwen zoals de tekst suggereert 

ook. Opbouwen Roosendaalse samenleving na corona. Heeft volgens mij niets met het Innovatiefonds te maken. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers, uw microfoon staat nog aan. 

De heer RAIJMAEKERS: Nou, in zoverre in het voorstel, amendement vanuit in eerste instantie GroenLinks, die 

komen met het voorstel om het Innovatiefonds daarvoor te benutten, om dat om te bouwen naar de  

bestemmingsreserve na corona. Dan lijkt het me ook wel interessant dat je de definitie handhaaft in het kader 

van het Innovatiefonds en wel zo dat innoverende maatregelen na corona wel zeg maar daarvoor benut gaan 

worden. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Even voor de beeldvorming. We proberen vanavond wat zaken te bekostigen of in ieder geval we 

hebben een raadsvoorstel voorliggen conceptbegroting, Najaarsbrief en een raadsmededeling update financieel 

beeld. U komt zelf ook met het voorstel om bijvoorbeeld de compensatie voor de sportverenigingen te verhogen. 
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Dat soort zaken vallen dus hier niet meer onder begrijp ik, want het verhogen van budget voor de 

sportverenigingen heeft niets te maken met innovatie. 

De VOORZITTER: Uw vraag is helder. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dat klopt. 

De VOORZITTER: Gaat u verder, meneer Raijmaekers.  

De heer RAIJMAEKERS: Dan het voorstel motie 4 Right to Challenge. Op zich is dat een hele aanvaardbare en 

goede motie, omdat dit mogelijkheden biedt om aan te sluiten bij de Werkgroep Participatie. En het eerst punt 

van aandacht Right to Challenge daar op te nemen op de agenda. En het past ook heel goed bij het project Vitale 

Wijken en Dorpen. Dan motie 5 openstellen inlooplocaties.  Zeker een goed voorstel, zeker om kwetsbare 

doelgroep een, zeg maar hulp te bieden in het kader van corona-effecten. Waar we ons nog wel een beetje 

zorgen over maken is van hoe zit het met, zijn we dan coronaproof in dit geval. Dus daar moet wel even de nodige 

aandacht aan geschonken worden. Maar voor de rest als daar rekening gehouden mee kan worden dan zullen wij 

hier ook voor gaan stemmen. 

De VOORZITTER: De heer Raijmaekers in mijn linkerooghoek  knipperen twee rode nullen. U bent door uw 

spreektijd heen, dus zou u… 

De heer RAIJMAEKERS: Dan kan ik bij deze afronden. Dat was mijn laatste punt. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ga ik door naar de eerstvolgende partij die spreekt en dat is de heer Brouwers 

van de VLP. Nee? De heer De Regt. De heer De Regt, ga uw gang. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Na een goede Begrotingscommissie waarbij de focus wat ons betreft 

oprecht vooral lag op coronazaken, willen wij onze termijn vandaag wat korter houden en niet in herhaling vallen. 

De meeste van onze punten zijn al gemaakt en die hebben geresulteerd in enkele moties en amendementen die 

donderdag zijn ingediend of zijn mede-ingediend. Zoals ik al aangaf drukt corona een flinke stempel op de 

Najaarsbrief en de Begroting. Ons voorstel om onze dorpskernen op te fleuren met antieke straatlantaarns, 

overigens een idee uit de bewoners zelf, die parkeren we voor een later wellicht meer passend moment. Onze 

prioriteit ligt nu bij het zo goed mogelijk door deze crisis heen zien te komen en daarin de samenleving te 

ondersteunen op welke wijze dan ook. Later, excuses, komt dit voorstel waar we al over met het CDA hebben 

gesproken later terug op de agenda. Vanwege de beperkte spreektijd in de Commissie waren we niet in de 

gelegenheid nog een laatste onderwerp ter sprake te brengen. Echter graag willen we dat vandaag alsnog doen. 

Voorzitter, in de Commissie en ook bij onze vragen bij de memorie van vraag en antwoord hebben wij gevraagd 

naar de stijgende lasten voor onze inwoners. Onze gemeente neemt al jaren een ongunstige plek in zowel 

provinciaal als landelijk op de ranglijst van dure gemeenten. Hoge afval-  of een heffing rioolrecht zijn hier vooral 

debet aan. En als we deze tarieven ontleden dan zien wij daarin een bedrag van 1,7 miljoen aan kwijtschelding. En 

als je dat omrekent, betekent dit dat ieder betalend huishouden een bedrag van inmiddels ruim 50 euro per jaar  

ophoest om deze kwijtschelding aan anderen te betalen. Beschouw dit bedrag vooral als een soort 

solidariteitsheffing. Nu vinden wij solidariteit heel mooi, maar dat kan ook financieel begrensd zijn. Wij hebben de 

bedragen aan kwijtschelding van de afgelopen jaren opgevraagd en zien daarbij met name bij de 
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reinigingsrechten een explosieve stijging. En als deze trend zich voortzet dan zal de  50 euro met rasse schreden 

en dus ook het tarief verder stijgen, met als mogelijk gevolg de zogenaamde armoedeval. Mensen met een 

inkomen net boven het minimum kunnen straks een aanslag niet meer betalen en we komen dan in de negatieve 

spiraal, waarbij steeds minder mensen moeten gaan betalen voor een steeds groter wordende groep… 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat de heer De Regt, ik heb een interruptie van de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben bijzonder gecharmeerd van de bijdragen van de VLP 

op dit onderwerp, temeer omdat ik er zelf in februari aandacht voor gevraagd heb. En toen heeft de VVD 

gevraagd aan het college kunt u eens kijken om op een andere manier om te gaan met het betalen van die 

vrijstellingen vanuit het belastingdomein. Bent u daarvan op de hoogte? En bent u op de hoogte van het feit dat 

het college toen toegezegd heeft daarnaar te gaan kijken en dat ze daarmee bezig zijn? 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Daar ben ik op de hoogte van, maar we willen het graag nogmaals ter sprake brengen omdat 

ook de VLP daar bepaalde ideeën over heeft. 

De VOORZITTER: Aanvullend? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik dan hier uit de conclusie trekken dat VLP en de VVD 

ook weer op dit punt één lijn trekken samen en dat we gaan proberen om het college wat in de versnelling te 

brengen. 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Dat lijkt me in ieder geval een goed begin. 

De VOORZITTER: Gaat u verder. 

De heer DE REGT: Goed, voorzitter, ik ga verder. Wat wij als VLP beslist ook niet willen is tornen aan de huidige 

kwijtscheldingsregeling. Waar je wel aan kunt denken om de verdere tariefstijging in te dammen is een maximum 

bedrag in het leven roepen voor doorbelasting van kwijtschelding in de tarieven. Bijvoorbeeld het aftoppen van 

het huidige niveau voor 50 euro per betalend huishouden. De vraag is dan wel waar leg je de dekking van het 

meerdere weg, mocht de kwijtschelding verder toenemen. Het meest zuivere is bij het armoedebeleid. 

Kwijtschelding maakt daar namelijk onderdeel van uit en zit verankerd in Programma 3 Werken en Ondernemen, 

daar zal eerst extra ruimte gevonden moeten worden om het zuiver te houden. Maar eventuele andere opties 

blijven natuurlijk ook mogelijk. Voorzitter, we komen deze Begrotingsraad nog niet met voorstellen daartoe, maar 

dit onderwerp houdt ons bezig. We zijn benieuwd hoe andere fracties en het college hierover denken. We 

overwegen wel een motie bij de behandeling van de belastingvoorstellen 2021 en die komen volgens mij in 

december aan bod. Voorzitter, tot slot… 
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De VOORZITTER: De heer Van den Beemt van de VVD 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Uw vraag die had ik al beantwoord. Maar u was 

waarschijnlijk bij het schrijven van die vraag vergeten dat u aanhaakt op dit initiatief. Maar bedoelt u misschien 

soms ook te vragen aan het college kunt u binnenkort eens en dat is een vrij technisch verhaal, kunt u binnenkort 

eens in een brief of iets dergelijks reageren op de vorderingen op dit onderwerp. Is dat misschien ook een sub 

vraag die u nog niet uitgesproken heeft? 

De VOORZITTER: Het is toch fijn dat de heer Van den Beemt zo met u meedenkt meneer De Regt. Gaat u verder. 

De heer DE REGT: Nou, ik heb de vraag nog niet uitgesproken. Maar ik vind het wel een goede suggestie. Dus bij 

deze een vraag aan de wethouder om daar alvast eens iets van op papier te zetten, lijkt me goed. 

De VOORZITTER: Helder. Gaat u verder. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Tot slot nog even kort over de moties en amendementen. Tijdens de 

Commissie spraken we ook over de coronacompensatie voor het verenigingsleven en gaven wij aan blij te zijn met 

de toegekende bedragen aan sport en cultuurverenigingen. We prediken echter ook gelijke monniken gelijke 

kappen, kortom verenigingen die nadeel hebben van corona en die vooralsnog buiten de compensatie vallen, 

moeten wat ons betreft minimaal in beeld worden gebracht. En vandaar dat wij de motie van de ChristenUnie 

daartoe met enige input ook van de VLP ten volste ondersteunen. De GroenLinks-motie om te komen tot een 

coronafonds, vooral bedoeld om na de pandemie de samenleving zoveel mogelijk weer op het oude niveau te 

krijgen van voor de crisis, is na een prima samenwerking tussen GroenLinks en de VLP tot stand gekomen met als 

doel samen sterker uit de crisis. Dus die steunen wij uiteraard van harte. Wat betreft onze eigen amendementen 

die we samen met de Roosendaalse Lijst hebben gemaakt, ja sportverenigingen van twee naar vijf dat is al 

uitgebreid toegelicht door de Roosendaalse Lijst. En de extra boa, nou wij vinden nog steeds dat er een heel groot 

probleem is met het zwerfafval. We hebben niet voor niets een maand of drie terug als raad unaniem 

aangenomen dat we daar iets tegen moeten doen. Wethouder, dat heeft ons een aantal suggesties van de hand 

gedaan van hoe kunnen we dat aanpakken. Eén ervan was meer bestrijding en meer toezicht, handhaving via 

boa’s. Dat leek ons een prima idee, vandaar dat wij dat amendement hebben ingediend samen met de 

Roosendaalse Lijst. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: En daarmee concludeer ik dat de tweede woordvoerder van uw partij niet spreekt in de eerste 

termijn vanavond? Goed. Dan ga ik verder… Die had dan nog 15 seconden gehad, maar goed.  Dan ga ik naar de 

heer Verstraten van de VVD of is dat de heer Van de Beemt? De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel. Ja u mag verbindend interrumperen. Een sluitende Begroting, nogmaals een 

knappe prestatie. Toch geen reden om te veel uit te gaan geven. Ik moet ook denken aan de opmerking van de 

D66 collega in de Commissie vorige week, dat dit niet het goede moment is om een te uitgebreid wensenlijstje te 

hebben. Daarnaast  is het niet ons geld, maar dat van onze inwoners en daarom toch realisme gewenst en 

efficiënt hiermee omgaan. Ook is het ingewikkeld om nu de impact te bepalen van de COVID-epidemie op sociaal 

en economisch gebied voor alle geledingen in onze stad en dorpen. We zien dat onze gemeente hier op dit 

moment continu mee bezig is en anticipeert daar waar mogelijk is. Graag lichten wij hier de geïnitieerde motie 

Stationsgebied Oude Centrum toe. De motie gericht op het realiseren van een complementaire gebiedsvisie voor 

het hele stationsgebied, uiteraard met bijbehorend plein inclusief het Oude Centrum. En wat is het Oude 
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Centrum, Spoorstraat, Brugstraat, Stationsstraat, Burgemeester Prinsensingel, Molenstraat-oost, Hoogstraat. We 

spreken hier trouwens over het Oude Centrum, omdat in Roosendaal 50 jaar terug dit de kern van de stad was. En 

bijvoorbeeld winkels zoals de HEMA in de Molenstraat gevestigd waren. Al eerder zijn CDA- en VLP-moties 

aangenomen met betrekking tot initiatieven voor verbetering van infrastructuur en herinrichting Stationsplein. 

Niet even opknappen, herinrichting. Ook als VVD hebben wij diverse vragen gesteld en zien wij deze 

fragmentarische onderdelen passen in het grote geheel van stadsplanning met een complementaire gebiedsvisie. 

Een enorm project waar wonen, werken en verblijven passend zullen zijn. Een fundamentele aanpak is in dit 

gebied noodzakelijk voor een volwaardige uitstraling. Ook over het tekort aan woningen kan nagedacht worden 

hoe je hierop inspeelt. Op welk type woningen zetten we in en wat willen we zijn in dit gebied? Een scala van 

oude mooie panden is al aanwezig. Het is nu een ideaal moment voor deze grootschalige stadsplanning die wij 

middels onze motie willen versnellen, in navolging van alle mooie projecten die op dit moment in Roosendaal 

gerealiseerd worden en nog zullen volgen. Deze Programmabegroting 2021 biedt de ruimte voor anticyclisch 

denken aan het ontwikkelen van een complementaire gebiedsvisie en aan forse, nieuwe forse investeringen die 

de noodzakelijkheid van de investeringspartners aangeeft. We hebben portefeuillehouders die gewend zijn aan 

grote projecten, daarom denken wij dat zij zeker enthousiast zullen zijn om op korte termijn in te zetten op dit 

stadsplanningsproject.  Wij horen direct vragen, gedachten. Verder denken wij dat het belangrijk is dat je als stad 

Roosendaal en haar dorpen, maar ook als politieke partij een visie ‘20 – ‘30 hebt. En wanneer we dat vast kunnen 

houden geloven wij oprecht dat we dan echt gaan meedoen als centrumstad in deze regio. Graag zien wij dan ook 

een mooi raadsvoorstel tegemoet voor de zomer van 2021. Dan toch in de eerste termijn een aantal bevindingen 

over ingediende moties en amendementen. De motie van D66 Right to Challenge vinden wij als onderdeel van de 

participatie een uitstekend idee, dienen we graag mee in. ChristenUnie hier horen we graag de wethouder over 

de huidige stand van zaken en vooral ook over de breedte van de doelgroep waar ChristenUnie aan refereert en 

dat geldt tevens voor de motie inloop. Roosendaalse Lijst amendement Verhoging compensatie 

amateursportverenigingen, zullen we steunen. Wel is er al een dan moeten we eerlijk zijn een behoorlijke 

toezegging van het Rijk, dus die geldstroom die was er zeker al wel gekomen. En wat ons betreft kun je dit ook 

nog naar verenigingen toe omdraaien. Geef aan dat mogelijk is en laat hen het verzoek doen. Het CDA opperde 

dat de laatste keer. Er bestaan ook verenigingen die dit zelf ook helemaal kunnen voorzien. Amendement Extra 

boa willen we steunen, want zwerfafval is ook de VVD een doorn in het oog. En ook wij hebben deze zomer op de 

hotspots gestaan in Roosendaal en gezien hoe het eruitziet. Waar we wel mee worstelen is of dit de juiste 

strategie is. Hoe ga je het aanvliegen? Wat verwachten we na een jaar? Hoe gesteld met de multifunctionele inzet 

van een extra boa? Er zijn toch al twee boa’s die er mee bezig zijn? We denken nog steeds dat afvaldump 

plaatsvindt op tijden dat de boa niet in functie is. Eerst was dit een amendement voor twee boa’s nu ineens voor 

één. Gaat dit dan zo makkelijk? Afgelopen zomer hadden wij een bedrag over van € 26.000 en dan hadden we 

graag voorzien als VVD voor een soort Amerikaanse campagne met veel zichtbaarheid om dat gedrag te 

beïnvloeden. Het plan van aanpak van de wethouder zal in de raad dan besproken worden. Zijn we niet te 

voorbarig? Nou ik denk dat het goed is om ons gevoel hierbij echt aan te geven. Want ik mis echt, want je kunt 

wel zeggen we zetten een extra boa weg, maar ik mis echt de strategie hierachter.  Daar wil ik graag iets over 

horen. De scholingsvouchers motie Roosendaalse Lijst, welkome aanvulling naar onze mening en dienen we graag 

mee in. Maar alsjeblieft geen langdurig onderzoek. Burger Belangen zeer sympathieke motie. Graag wachten we 

even het antwoord van de wethouder af. GroenLinks amendement verhoging groenbudget 100.000 euro wat ons 

betreft is het te voorbarig. Hier hebben we in de raad nog niet… 

De VOORZITTER: De heer Verstraten, u bent door u tijd heen, dus zou u… 

De heer VERSTRATEN: Dit zijn de laatste die zal ik even toelichten, dan is het goed. 

De VOORZITTER: Ja, ja. 
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De heer VERSTRATEN: Waar baseer je de bedragen op en welke strategie zit hierachter? Waarom niet het 

dubbele bedrag invullen. En dan de laatste de motie met betrekking tot de bestemmingsreserve. Net als bij uw 

amendement wilt u de dekking uit de bestemmingsreserve Innovatiefonds halen en dat vinden wij als VVD geen 

goed idee. Dat is echt bestemd om de economie op gang te helpen en te stimuleren juist in deze tijden. Laatste 

zin. Wij hebben het niet in het leven geroepen als compensatiefonds en ook GroenLinks niet. U heeft het zelf 

vorig jaar mede ingediend en wij vinden het politiek niet correct dat u dit nu zomaar overboord gooit. Tot zover 

de bevindingen. Merci. 

De VOORZITTER: En dank aan u, heer Verstraten. Dan ga ik nu naar mevrouw Roeken van het CDA. O, er was nog 

een vraag in de blessuretijd? Nee? De heer Yap? 

De heer YAP: Voorzitter, ik had mijn hand al eerder omhoog.  

De VOORZITTER: Neem me niet kwalijk. 

De heer YAP: Geen probleem, voorzitter. Over het amendement extra boa maakte u de opmerking dat u de 

strategie er achter mist. Maar u gaat hem wel steunen begreep ik? Maar de strategie van wie verwacht u die 

uitleg? Van de indieners? Of van de wethouder, want de wethouder heeft al gezegd niet nodig. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Ja eigenlijk van, nogmaals ik heb heel duidelijk aangegeven dat we hier ook mee worstelen. 

Het is altijd goed dat er extra capaciteit bij komt. Maar we zouden toch wel heel graag zien hoe je dat dan echt 

invult. En de wethouder zegt op dit moment dat het voldoende is. Nou oké wij zullen het steunen, er kan altijd 

iets bij. Maar nogmaals ik heb de worsteling heel duidelijk aangegeven, dus u heeft zeker een punt.  

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Tweede punt. U had ook uw gedachtes over de dekking van het amendement GroenLinks en de 

motie volgens mij over het benutten van het Innovatiefonds. Is de VVD op de hoogte waar we eigenlijk het 

afgelopen jaar en met name het college het Innovatiefonds voor heeft benut?  

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Ja.  

De heer YAP: Maar bent u dan ook niet van mening dat dat al wordt gebruikt als een soort rest pot om zaken uit 

te financieren, die je met heel veel creativiteit allemaal onder innovatie kunt scharen, maar net zo goed niet. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 
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De heer VERSTRATEN: Nou, het ene leent zich er wat beter voor dan het andere, maar toekomstgericht denk ik 

dat we hier echt in moeten continueren en dat het  echt voor innovatieve zaken bestemd gaat worden. Je richt 

het niet op als compensatiefonds. Nogmaals ik val in , maar het zij zo. 

De VOORZITTER: Daar laat u het bij? Ja? Dan wil ik mevrouw Roeken van het CDA het woord geven. O er is nog 

een vraag aan mijn linkerzijde. De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. In de kaderstellende notitie die vanuit heel de gemeenteraad is 

gekomen was een van de opdrachten richten soort noodfonds in. Dat hebben we gedaan, de VVD heeft het ook 

ondersteund. Heeft u dan een alternatieve financiering behalve dan het Innovatiefonds. 

 De VOORZITTER: Meneer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Ik heb geen alternatieven. Maar ik vraag me af of dat nodig is. Ik ga netjes direct de 

wethouder beluisteren hoe hij daar creatief in gaat zijn. 

De VOORZITTER: We zijn in volle verwachting. Ik wil graag mevrouw Roeken nu het woord geven. Alstublieft. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Roosendaal voor ons allemaal. Deze Begroting en ook de Najaarsbrief, 

ik had het al eerder gezegd zijn voor ons moment van bezinning. We hebben een hectische tijd achter de rug en 

we zitten er nog middenin. Dezelfde crisis waarvan niemand het verloop of de uitkomst kan voorspellen. Het 

dwingt ons nogmaals om sober en doelmatig met onze beperkte middelen om te gaan. Complimenten voor de 

manier waarop onze Begroting eruit ziet, sluitend en gezond. Het CDA heeft er dan ook heel bewust voor gekozen 

om geen moties en amendementen te in te dienen. Ook bij het al of niet steunen van voorstellen van onze 

collega’s is het voor ons ook steeds een afweging geweest past het in ons programma, is het sober en doelmatig, 

wat zijn de betreffende kosten en hoe worden deze gedekt. Ik zal nu kort ingaan op alle amendementen en 

voorgestelde moties. Amendement voor de sportverenigingen. Ondanks dat we dit een goed initiatief vinden en 

het feit zoals de VVD-collega’s al aangaven dat het geen extra geld , blijven we het wel een lastige kwestie vinden. 

Waarom verhogen wij het bedrag van twee naar vijf euro en niet naar vier of naar zeven? Waarom kiezen we 

voor sportverenigingen en niet voor andere organisaties? We zeiden het net al tegen elkaar. Op het moment dat 

je de verantwoordelijkheid bij de verenigingen legt wat gebeurt er dan? En wij denken dat we met dit 

amendement die verantwoordelijkheid overnemen. En dat er nu geen sportvereniging meer zou zeggen doe ons 

maar twee euro per lid, want daar redden wij het ook wel mee. Maar ik hoor mogelijk in tweede termijn de 

onderbouwing van de indieners. Extra boa, amendement 2, het is een lang gekoesterde wens van het CDA dat de 

boa-capaciteit wordt uitgebreid en dat dit nu onder het mom van bestrijding afvaldump gebeurt is voor ons dan 

minder relevant. We zijn erg blij  dat onze collega’s van de VLP en de Roosendaalse Lijst het amendement dan ook 

breder hebben geformuleerd. Daarnaast vroegen wij ons nog af wat de verkapte toezegging, zo noem ik het maar 

even, in de vorige Commissievergadering van de portefeuillehouder Veiligheid en Handhaving, wat daar de 

waarde van is ten aanzien van de extra bonus voor de boa’s. Misschien kan hij daar in de volgende termijn nog 

iets over zeggen. Amendement Roosendaal Natuurstad, ik heb het net al een beetje aangegeven maar wij zijn er 

op dit moment geen voorstander van om extra middelen hier in te investeren. De wethouder heeft al eerder 

aangegeven dat er meer gebeurt dan drie jaar geleden. En ze zei ook nog daarbij dat ze eigenlijk 6 ton nodig 

heeft. Wij vinden het ook niet passen en meerdere collega’s hebben dat al aangegeven bij de definitie die wij aan 

het Innovatiefonds hebben meegegeven. Het idee was om met dit fonds experimenten op te starten en uit te 

voeren en innovaties en nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Dit betreft zowel eigen experimenten als ook 
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externe ontwikkelingen en initiatieven. We hebben alleen geen harde criteria hiervoor opgesteld. En dat blijkt ook 

wel vanavond, dat dat misschien nog wel de uitdaging is voor ons als raad om dat de komende periode op te 

pakken. Want anders lijkt het een soort algemene reserve 2.0. De besluitvoering en de uitvoering en de invulling 

ligt nu bij het college en misschien zullen wij hier als raad het initiatief toe moeten nemen. Maar nogmaals 

volgens ons is het daar in eerste instantie niet voor bedoeld. Dan stap ik nu over naar de moties… 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, de heer De Regt van de VLP heeft een vraag aan  u. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft wel de Kaderbrief medeondertekend, de 

coronakaderbrief om te komen tot een noodfonds. Ziet u wellicht een andere vorm van financiering dan, dan 

deze? 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja die zie ik zeker, ik denk dat er nog veel meer middelen vanuit het 

Rijk althans dat verwacht ik en dat hebben we ook tot nu toe gezien onze kant op komen. En ik denk dat we die 

middelen hiervoor kunnen gebruiken.  

De VOORZITTER: Gaat u verder, mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Pardon. De motie scholingsvouchers, die hebben we medeondertekend, dus die zullen wij ook 

steunen. Motie Stationsgebied. De heer Verstraten gaf het al aan, dit past precies in het beeld dat wij hebben bij 

dat gebied. Wij willen hem ook medeondertekenen als dat nog mogelijk is. Is dat niet mogelijk dan zullen we hem 

volledig steunen. Bestemmingsreserve na corona, deze kunnen wij niet steunen. Wij vinden het nog te vroeg en 

te vaag. En ook hier gaat weer dezelfde opmerking als die ik net had, we putten uit het Innovatiefonds en dat lijkt 

ons niet de bedoeling. Motie Right to Challenge kunnen we steunen, ook dit hadden wij in de Commissie al 

aangegeven. De motie over de openstelling van de ontmoetingsplaats, nou volgens mij heeft intussen de Tweede 

Kamer aangegeven dat het heel goed is dat mensen zich daar lokaal mee bezig gaan houden. En dat we die 

openstelling zo organiseren dat we alle regels die het RIVM aan ons oplegt daarbij in acht nemen, dus wat mij 

betreft prima motie, die wij ook kunnen steunen. Financiële noden, wat ons betreft is deze voldoende geborgd in 

de kaders die wij als raad en het college hebben meegegeven. En ik wil daarbij nog even de opmerking herhalen 

van de heer Theunis waarbij hij aangaf jullie raad zijn ook de ogen en de oren van ons als college. Als jullie 

organisaties zien of van organisaties horen dat zij het moeilijk hebben, klopt bij ons aan of laat hem bij ons 

aankloppen. Dus in die zin zie ik niet ik zo goed wat dit voorstel toe zou voegen aan het gevolgde beleid. Maar ik 

ben daarin uiteraard benieuwd naar de reactie van de wethouder. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: U heeft nog een vraag van de heer De Regt van de VLP en van mevrouw Suijkerbuijk zo te zien. 

Eerst de heer De Regt. 

De heer DE REGT:  Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over die laatste motie. U gaf vorige keer aan van ik ben 

er geen voorstander van om iedere vereniging zomaar geld te geven, dan moeten ze ook  maar aantonen dat ze 

dat nodig hebben. Nou, daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. Aan de andere kant denk ik dat het ook goed is 

dat we gewoon puur in beeld brengen, nog geen niet gelijk een uitkering aan verbinden, maar in beeld brengen 

welke verenigingen nu wel een vergoeding krijgen en welke niet. Volgens mij moet dat met de bestanden die de 
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gemeente in haar bezit heeft binnen een uur te realiseren zijn. We hebben bestanden van de gemeentegids van 

de , allerlei bestanden met allerlei vereniging, de gemeente weet precies wat ze wel… 

De VOORZITTER: Meneer De Regt ik ga u onderbreken, uw vraag is helder. 

De heer DE REGT: En compensatie geven, dus vindt u dat ook niet? 

Mevrouw ROEKEN: Ik vond vooral de slotvraag heel sterk. Dank u wel, voorzitter. Nee, dat vind ik niet. Want als u 

goed heeft geluisterd naar mijn reactie op de motie en het amendement van de verenigingen dan heb ik daarin 

aangegeven dat ik juist die eigen verantwoordelijkheid zo belangrijk vind. Ik vind dat een vereniging prima in staat 

is om aan te geven wanneer hij of zij het moeilijk heeft. En ik vind het juist krachtig van een vereniging dat zij dan 

aankloppen voor hulp, zodat wij kunnen gaan kijken wat ze nodig hebben. 

De VOORZITTER: Aanvullende vraag. Gaat u verder. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De opdracht in de kaderstellende brief corona was juist ervoor te zorgen 

dat het verenigingsleven in zijn totaliteit in stand blijft. En ik kan me zo voorstellen dat er echt verenigingen zijn 

die ja, die wellicht een beetje te bescheiden zijn, die dit laten passeren of daar niet van op de hoogte zijn. Want 

volgens mij is er nooit een publicatie verschenen richting verenigingen van jongens wij hebben een fonds, klop 

aan wij helpen u. Ja wij vinden juist dan dat een inventarisatie juist wel tot de mogelijkheden moet behoren. Zo 

groot is die moeite toch niet. Drie jaar geleden bij de gemeenteraadscampagnes… 

De VOORZITTER: Meneer De Regt, probeer uw interrupties kort te houden, want u heeft een halve bijdrage in uw 

interrupties. 

De heer DE REGT: Ja, ik wil even afronden. Dan struikelen alle politieke partijen over elkaar heen van wij staan 

voor het volledige verenigingsleven. Waarschijnlijk over een jaar doen ze het allemaal weer en nu in de tussentijd 

wanneer ze dat waar kunnen maken, dan zie je maar twee of drie partijen die die motie in gaan dienen. Ik begrijp 

het niet.  

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, u sluit nu af met “ik begrijp het niet”. Ik weet niet of dat een vraag is of dat ik daar 

bevestigend op moet antwoorden, maar ik denk dat ik wel lastig vind aan uw bijdrage voorzitter is dat de heer De 

Regt suggereert dat wij geen hart voor verenigingen zouden hebben. En dat vind ik een hele kwalijke zaak. Want 

dit is de tweede keer dat ik op dit amendement van u en op deze motie reageer met de opmerking dat wij 

verenigingen een heel warm hart toe dragen. En dat we juist de verantwoordelijkheid bij die verenigingen  

wegleggen. En volgens mij getuigt dat van respect en van inzicht in kwaliteit aan wat deze mensen hebben, dat 

zou u als verenigingsman toch uit moeten dragen, meneer De Regt. 

De VOORZITTER: De verenigingsman laat zich in ieder geval uitdagen in dit geval. Wat wilt u zeggen, meneer De 

Regt. 
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De heer DE REGT: Nou, ik wil hier geen hele discussie voeren, maar u weet ook dat er sterke verenigingen zijn met 

een krachtig bestuur die dat aanvoelen en daar proactief mee omgaan. U weet ook dat er verenigingen zijn die 

misschien wel onbewust een wat zwakker bestuur hebben, die die kanalen niet altijd weten te vinden. En die als 

gevolg daarvan misschien juist ja deze bijdrage mislopen. En ik vind dat daar moet de gemeente een betrouwbare 

overheid in zijn en juist ook die clubs steunen. 

De VOORZITTER: Dan zie ik… Wilt u daar nog op reageren? 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Nou ja, meneer De Regt maakt er een derde termijn van. Ik hoor weer 

geen vraag. Hij weet hoe ik erin sta, hij weet hoe onze partij erin staat en hij weet hoe wij staan ten opzichte van 

verenigingen. Dus ik ga niet in herhaling vallen. 

De VOORZITTER: Iemand die ook wel weet hoe u erin staat is mevrouw Suijkerbuijk. Die heeft ook een vraag aan 

u. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag inderdaad. Kan het CDA zeggen of ze op dit 

moment een goed beeld hebben van welke organisaties nu financiële compensatie nodig hebben. Want het geld 

kunnen wij maar één keer uitgeven. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, volgens mij weten de verenigingen heel goed zelf hoe ze ervoor staan. En weten zij heel 

goed zelf de weg naar het college te vinden. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Nee. Ik zal mijn vraag anders formuleren. Hebben wij daar een goed beeld van, voorzitter 

of het college, want bijvoorbeeld inderdaad tijdens de Commissievergadering en ik gaf het zelf aan werd de prijs 

per persoon per lid per vereniging van twee euro naar vijf euro verhoogd, althans dat vond de wethouder prima. 

En u gaf toen zelf al aan van gaan wij hier niet te snel mee. Moeten wij niet eerst weten van wat er nu wel speelt 

en niet speelt, voordat we het geld gaan uitgeven? Dus hebben wij daar volgens het CDA op dit moment binnen 

onze gemeente daar een goed beeld bij? 

De VOORZITTER: U stelt de vraag aan het CDA? Maar u zou hem ook heel goed aan het college kunnen stellen, 

maar ik kijk naar mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ik wil graag antwoorden, voorzitter, dank u wel. Ik val wel een beetje in herhaling en dat 

irriteert mezelf, maar ik hoop dat u er geen last van heeft. Ik denk nogmaals dat dat niet nodig is. Ik denk dat wij 

als raad niet alle verenigingen in beeld hoeven hebben. Ik denk dat deze verenigingen prima in staat zijn, de een 

met een wat sterker bestuur, de ander met een wat zwakker bestuur onderweg naar ons college te vinden en hun 

vraag daar neer te leggen. De context van twee naar vijf euro was vooral door mij ingebracht, omdat ik zei kijk als 

wij nu een zak geld hebben van miljoenen euro’s, nou laten we dan iedere inwoner een voucher van 50 euro 

geven, dan hoeven we helemaal nergens op te letten. Maar juist, juist die differentiatie is van belang.  
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De VOORZITTER: U bent klaar? Dan mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Is mevrouw Roeken het dan ook met mij eens dat wij er inderdaad geen 

zicht op moeten hebben maar dat we wel vanuit de gemeente goed communiceren naar alle verenigingen dat als 

er hulp nodig is dat ze dan de weg naar de gemeente kunnen vinden. 

De VOORZITTER: Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dat ben ik zeker met u eens. En volgens mij hebben we dat al deels gedaan, maar als je dat 

nog beter moet doen, maar nogmaals de heer Theunis kaatst hem terug naar ons. En ik heb hem in ontvangst 

genomen. Wij zijn ook de oren en ogen van de gemeente Roosendaal. En als wij zien dat het ergens wat minder 

gaat kunnen wij of die vereniging tippen of ons college tippen, maar ik ben het helemaal met u eens. Zeker. 

De VOORZITTER: Dank u wel, dan bent u aan het einde gekomen van uw eerste termijn. Dan wil ik u het woord 

geven aan GroenLinks en daar zal mevrouw Gepkens het woord voeren namens de heer Villéé. 

Mevrouw GEPKENS: Dat klopt meneer Villéé is geveld door de griep en kan hier dus niet aanwezig zijn, vandaar 

dat ik zijn betoog overneem. En net als andere fracties hier in de raad erkennen we natuurlijk dat deze 

Programmabegroting vooral in het teken staat van corona. En eigenlijk willen we toch beginnen met onze 

erkentelijkheid uit te spreken voor al die mensen in organisaties en bedrijven die zich meer dan ooit inzetten ten 

dienste van onze vooral lokale samenleving in het kader van corona. We hebben het dan natuurlijk over de zorg, 

het openbaar vervoer, onderwijs, maatschappelijke organisaties. Maar zeker ook voor al die gewone burgers die 

zich prima houden aan de voorschriften van afstand en zoveel mogelijk thuis werken. Ze doen het voor de ander 

en houden zich eraan ondanks de beperkingen die dat voor henzelf met zich , chapeau daarvoor. En aan ons 

natuurlijk vanavond de taak om van onze kant onze goede bedoelingen ook te laten zien ten aanzien van corona  

en we  beslissingen moeten nemen over financiën voor het komend jaar in een onzekere tijd. Dan zijn we ons dus 

ook bewust dat we ons vanavond qua geld dan ook alleen maar focussen op de voor ons noodzakelijke 

onderwerpen om te zorgen dat we  na de coronatijd in de dan onafwendbare crisis onze Roosendaalse 

samenleving waardevol kunnen innoveren en samen onderweg kunnen naar de toekomst. 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat mevrouw Gepkens. U heeft een interruptie van mevrouw Roeken van het 

CDA.  

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, mevrouw Gepkens voor uw verhaal. Wat mij een beetje bevreemdt is dat u 

enerzijds zegt het is een spannende tijd met de corona, we weten nog niet hoe het af gaat lopen. Tegelijkertijd als 

ik kijk naar uw motie Roosendaal Natuurstad voegt u structureel 1,5 ton toe. Hoe verklaart u dat dan? 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ik was in mijn, zijn we toch nog niet aan die motie toegekomen of en dat amendement 

toegekomen, maar ik leg u graag uit dat we in de Commissievergadering al hebben aangegeven en toen plotseling 

van de wethouder hoorde dat ze inderdaad u zei het net al, 6 ton tekort . En we eigenlijk al heel lang als hele raad 
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zitten te wachten op Roosendaal Natuurstad. En daar vinden we dat we in ieder geval er een impuls aan moeten 

geven. En het past ook prima in de gedachtes die bij het Innovatiefonds leven.  

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt heeft daar ook een vraag over? Als mevrouw Roeken… Ja? De heer Van 

den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me niet zozeer herinneren dat de hele raad zat te 

wachten op Roosendaal Natuurstad, maar vooral dat we daar drie weken geleden een themabijeenkomst over 

hebben gehad, waarin van alles verteld is onder andere dat de besluitvorming allemaal nog moet gaan komen. 

Vindt u het niet een beetje voorbarig om voordat we daar in Commissie en raadsverband over praten al 

structureel 1,5 ton voor uit gaan geven, op het moment dat u zelf zegt dat we zo goed moeten oppassen voor de 

toekomst. 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ja, Roosendaal Natuurstad, natuurlijk is dat een paar weken geleden aan de orde geweest. 

Maar Roosendaal Natuurstad staat natuurlijk al 1,5 jaar op het programma en ook bij de vorige 

Begrotingsbehandeling hebben bij daar al over gesproken. En toen werd aangekondigd dat het half dit jaar zou 

komen. Natuurlijk ik weet dat alles veranderd is door corona. Maar het lijkt me vrij normaal dat je toch probeert 

om je vast te houden aan de eigen afspraken. 

De VOORZITTER: Aanvullende vraag, de heer Van den Beemt? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, als een college om wat voor reden dan ook vertraging 

oploopt met uitwerking van plannen vindt u het dan uw plaats om te zeggen enerzijds moeten we op iedere euro 

letten, want het is allemaal heel onzeker en anderzijds dat ene puntje wat wij zo mooi vinden dat Natuurstad daar 

gaan we nou eens opplussen. We weten niet  het over gaat, want we hebben de plannen nog niet gehad. 

Structureel 1,5 ton opplussen. Dat heeft helemaal niet te maken met het feit dat er vertraging is, de vertraging is 

er niet voor niets. Daar is toch een reden voor. 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens? De vraag is helder. Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ja, het ging natuurlijk niet alleen over Roosendaal Natuurstad maar ook over de begroting 

van het budget voor het groen, het heet het ook weer, voor het groenonderhoud. 

De VOORZITTER: Ja, daar laat de heer Van den Beemt het bij. De heer Yap had ook een vraag. 

De heer YAP: Nou voorzitter, een beetje een bruggetje richting VVD, maar een vraag aan GroenLinks. Het is toch 

helemaal niet voorbarig, want we hebben toch al structureel daar jaarlijks bijna een ton voor uitgetrokken de 

komende jaren. Dus wij plussen het nu alleen maar op.  

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 
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Mevrouw GEPKENS: Dat klopt. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: , dank u wel, voorzitter. Ja als we in plaats van biljarten gaan snookeren vind ik het ook 

prima met 26 ballen. We hadden het zojuist over sport. Maar voorzitter, als het niet duidelijk is waar die 1,5 ton 

voor nodig is, omdat het plan nog niet op tafel ligt. Dan heeft het toch geen ene mallemoer te maken met het feit 

dat we al ergens mee bezig waren met een ton. Dan moet er toch eerst een probleemstelling op tafel gelegd 

worden. Hij gaat toch een probleem oplossen, het college moet toch een probleem op tafel leggen waarvan we 

zeggen aha is dat het echte probleem. Dat gaan we dan nu echt aanpakken. En los daarvan voorzitter, ik kan toch 

niet op deze manier in debat met de heer Yap gaan volhouden…  

De VOORZITTER: Ik, die laatste… Ik ben ook even… Maar ik wilde eigenlijk mevrouw Gepkens het woord geven.  

Mevrouw GEPKENS: Ik wil best het woord nemen. Wilt u daar een antwoord op van mij of van meneer Yap? Ja. 

De VOORZITTER: Ja, kijk u zult moeten beantwoorden. De vraag die is gesteld aan degene die achter deze 

indiening staat en dat bent u. 

Mevrouw GEPKENS: Oké, er zijn meer mensen die het hebben ingediend, maar het gaat om de vergroting, de 

verhoging van het groenbudget en om het Roosendaal Natuurstad, dat is de combinatie waar we dit budget voor 

nodig hebben en vanuit het college is aangegeven dat ze daar echt veel geld op tekort komen, vandaar dit 

amendement.  

De VOORZITTER: Beide heren blijven stil.  Gaat u verder, mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ja, moet ik even kijken waar ik gebleven was. Natuurlijk bij de motie over de 

bestemmingsreserve na coronatijd. Die hebben we in het leven geroepen, want immers als je voor dat doel een 

financiële reserve creëert kun je de gelden die ook vanuit andere overheden beschikbaar komen combineren met 

onze eigen bijdragen en dat zal wat ons betreft wel maatwerk moeten zijn. En wellicht is het goed dat de raad 

meedoet aan de kaderstelling voor de uitvoering van de maatregel, maar we horen daar  graag hoe het college 

daarover denkt.  Ik sluit daarbij aan bij mevrouw Roeken die dat ook aangaf. Dan de andere voorstellen… 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, de heer Verstraten van de VVD. Die heeft een vraag aan u. 

De heer VERSTRATEN: Maar als u dat Innovatiefonds gaat gebruiken u laat dan toch alle economische innovaties 

uit uw handen vallen, of zie ik dat verkeerd? 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 
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Mevrouw GEPKENS: Nee, die laat ik niet uit onze handen vallen, want wij schatten in dat hoewel het nog volstrekt 

onduidelijk is wat de situatie is na de coronatijd, maar wij schatten in dat het dan hartstikke belangrijk is om te 

innoveren om de samenleving weer zover te krijgen dat het… 

De VOORZITTER: U mag antwoorden tot ik u vraag om… 

Mevrouw GEPKENS: Ja, ik gaf dus aan dat innovatie een belangrijk onderwerp is ook na de coronatijd, omdat er 

dan dingen gaan veranderen en die gelden niet voor iedereen. Maar dat wordt maatwerk natuurlijk. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Dus stel ik voor dat u er vanaf blijft. 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens, heeft u behoefte om daarop te reageren?  

Mevrouw GEKPENS: U weet dat ik daar anders over denk, anders hadden we die motie niet geformuleerd. Dus ik 

kan de argumentatie daarvoor nog een keer herhalen maar ik, de fractie van, wij blijven erbij dat dit een 

belangrijk item is voor de komende periode. 

De VOORZITTER: Ik ben vanavond niet zo van de herhaling, dus ik ga meteen door naar mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Bent u het met mij eens dat het goed zou zijn dat wij harde criteria 

opstellen voor dit Innovatiefonds. 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ja, daar ben ik het niet zo zeer mee eens, omdat we nog niet kunnen invullen wat het 

betekent voor de na-corona tijd. We weten alleen dat er hoe dan ook grote veranderingen komen en dat het een 

forse economische crisis met zich meebrengt, dus dat we vandaaruit moeten bedenken hoe dat wij het beste 

kunnen insteken op die tijd. Vandaar ook dat wij in onze bijdragen net als u overigens inzetten op dat het college 

dat samen met de raad oppakt of in ieder geval dat de kaders die de raad al heeft gegeven dat hij voor die 

periode nog nader geduid worden. 

De VOORZITTER: Gaat u verder, mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ja, dan gaat het over de andere moties en amendementen in. Even kijken. De motie Right to 

Challenge daarvan is duidelijk denk ik dat hebben wij in de Commissie ook al aangegeven dat wij daar graag aan 

meedoen. Want het kan een manier zijn voor inwoners om dingen zelf op hun manier voor elkaar te krijgen. En 

zeker met alle aandacht die we als raad hebben voor participatie is dat bijna vanzelfsprekend dat we dat 

ondersteunen. 
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De VOORZITTER: De heer De Regt challenget u nu met een interruptie. Gaat uw gang. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ook de VLP is natuurlijk voorstander van participatie. Right to Challenge 

dat wordt al in heel veel gemeentes toegepast. Het voorstel luidt om het toch weer onder te brengen bij de 

Werkgroep die al behoorlijk belast is. Is het niet verstandiger om het college de opdracht te geven om bij al die 

gemeentes de best practice te vinden en daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat heel veel tijd en werk kan 

schelen voor die Werkgroep die al zo zwaar belast is. Bent u daarmee eens? 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Nou, daarvoor wacht ik even de reactie van het college af. Want wij zien ook goede 

praktijken in andere steden, maar als er een voorstel komt om deze motie tot uitvoering te brengen dan gaan wij 

daar graag op in. 

De VOORZITTER: Gaat u verder, mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ja. Dan de motie die betrekking heeft op het verder steunen van de amateurverenigingen in 

de sport. Dat vinden wij een prima initiatief en zeer sympathiek. Maar af en toe schuurt het toch ook bij ons en 

dan verwijs ik toch naar de argumenten die ook anderen al hebben genoemd. Want ja het aantal leden van de 

sportvereniging zegt natuurlijk niet in hoeverre zij coronaschade hebben ondervonden. En we weten ook niet, we 

vragen ons ook af of het alleen voor sportverenigingen noodzakelijk is, waarom hebben we ook besloten om niet 

samen in te dienen. Maar hij is en blijft sympathiek. 

De VOORZITTER: De heer De Regt, die wil er toch nog een vraag over stellen. De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik kan uw voorbehoud wel enigszins begrijpen, waarom alleen 

sportverenigingen. Gaat u daarom wel het amendement of de motie steunen om eerst even de inventariseren 

wie er nog niet onder de compensatie vallen? 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Nee, dat denk ik niet. Want wij gaan er vanuit dat we beginnen met sportverenigingen en 

dan kijken we verder, als je eerst een hele tijd gaat inventariseren dan schiet het niet erg op. Terwijl we weten 

allemaal dat op dit moment die verenigingen iets nodig hebben. 

De VOORZITTER: Gaat u verder, mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ja, dan komen we bij de motie over het Stationsgebied. Een prima motie die de VVD heeft 

ingediend. Ook alle omschrijvingen die erbij horen, die zijn zeer passend. Het maakt het wel, het geheel wordt wel 

een heel groot project. En we zouden in ieder geval graag van de wethouder als antwoord op de eerste termijn 

graag horen of hij hier zo mee uit de voeten kan of het niet te groots is aangepakt. Maar nogmaals de gedachte 

achter die motie die steunen wij zeer. Dan de motie over de vouchers voor het opleidingstraject, dat is natuurlijk 
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een prima instrument die scholingsvouchers. In Rotterdam werkt het ook redelijk goed. Ik had wel de vraag en die 

werd door anderen ook al gesteld. De aanpak die West-Brabant heeft ontwikkeld die lijkt iets meer op deze regio 

van toepassing te zijn. Maar aangezien vandaag de verantwoordelijke wethouder er niet is wacht ik even af of de 

Financiële wethouder dat is een raar woord geloof ik he, het antwoord kan geven en anders komen we daar later 

nog op terug.  

De VOORZITTER: Fijn, want uw tijd is ook om, mevrouw Gepkens. Ik zie heel snel iemand zijn hand omhoog 

steken. Dat is de heer Van den Beemt. De heer Van den Beemt een vraag, ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Het kan aan mij liggen, maar het is mij ontgaan wat 

GroenLinks vond van het amendement extra boa. 

De VOORZITTER: Mevrouw Gepkens. 

Mevrouw GEPKENS: Ik ben blij dat u mij de gelegenheid geeft om dat nog te doen, want die had ik nog op mijn 

lijstje staan. Maar ik moest stoppen van de voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik ben dol op deze een-tweetjes. 

Mevrouw GEPKENS: Ja toch. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. Ja hoor. In de vrije interruptietijd, neemt u de tijd om te reageren. 

Mevrouw GEPKENS: Ja. De extra boa’s daarvan vinden wij een extra boa, daar hebben wij het eerder over gehad 

eerder dit jaar. Op zich kunnen wij ons daar wel in vinden. Maar een boa specifiek voor de, voor het afval het kan. 

Gelukkig is die op meerdere terreinen inzetbaar. Maar wij zouden het heel erg op prijs hebben gesteld als we 

eerst de aanpak van “Roosendaal aan de Bak” als we daar het effect van zouden weten, voordat we met dit 

verder zouden gaan. Maar goed het aantal boa’s is hartstikke hard nodig dat we die uitbreiden. We vragen ons 

zelfs af of die net als de politie een kleine financiële tegemoetkoming zouden moeten krijgen, maar dat terzijde. 

De VOORZITTER: Wilt u daar nog iets extra over vragen, ik zie u  twijfelen meneer Van den Beemt. Dan mevrouw 

Bozkurt wil daar graag wat over zeggen. 

Mevrouw BOZKURT: En mevrouw wat denk u over inloop. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, ik ga dit niet toestaan. Nee, we gaan dit gewoon in de tweede termijn antwoorden, want 

mevrouw Gepkens heeft haar termijn volledig gebruikt en zo is het einde zoek. Het spijt me. Ik wil doorgaan naar 

mevrouw Maas van de SP. Neem me niet kwalijk. Ik denk waarom zit iedereen nou te kijken naar mij. Neem me 

niet kwalijk mevrouw Heessels, aan u de vloer. 
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Mevrouw HEESSELS: De SP heeft in de Commissie gepleit voor inzetten op sociale cohesie. De gevolgen van 

corona zijn nu voelbaar en zullen zeker op de langere termijn gevolgen hebben voor het Sociale Domein en 

Werkplein. Daar ligt voor de SP dan ook de prioriteit op bij het inzetten van de gelden. Natuurlijk is een optimale 

leefomgeving van groot belang voor het welzijn. De SP denkt echter dat inzet op projecten die inwoners 

ondersteunen om samen aan de slag te gaan met hun omgeving passen er is dan eenvoudig geld uittrekken voor 

uitvoeren van een snelle oplossing. Zoals de wethouder al aangaf zal een boa weinig verschil maken en werd er 

ook aangegeven dat tonnen tekort zijn op groenvoorziening en daar naar een andere manier van Beheer gekeken 

moet worden. Ook zien wij het belang van sportverenigingen en andere verenigingen. En de nood die is ontstaan 

door het wegvallen van inkomsten naast sponsorgelden ,vaak inkomsten uitverkoop in de kantine. Zouden al die 

mensen die dat geld al die weken niet hebben uitgegeven aan een pilsje en een kroketje nu niet bereid zijn om 

hun geliefde club te steunen met het geld dat ze hebben uitgespaard of bereid zijn om zich in te zetten voor de 

club die nu dat zij door omstandigheden thuis zijn komen zitten, wellicht kunnen wij als gemeente en 

ondersteunen bij het vinden van creatieve oplossingen. Waar liggen nu die creatieve oplossingen, hoe kunnen zij 

om denken. Wat is de bedoeling en wat wil je bereiken en wat kun je bijdragen en daarmee sluiten wij aan bij het 

betoog van het CDA. Geldt dat ook voor het sociale domein ja natuurlijk want daar wordt al jaren gewerkt volgens 

de bedoeling met doen wat je kan. En waarom een motie voor een brede inventarisatie naar financiele noden in 

onze samenleving ten gevolge van corona en een motie bestemmingsreserve ten behoeve van het opbouwen van 

de Roosendaalse samenleving na corona? De raad heeft namelijk het mandaat aan het college gegeven door 

middel van een kaderstellende opdracht corona. De SP vindt dus net als de wethouder dat we het college het 

vertrouwen moeten geven met betrekking tot het nemen van de juiste besluiten. En de wethouder heeft al 

toegezegd dat de risico’s en kosten ten gevolge van corona geïnventariseerd gaan worden. Wat betreft de motie 

stationsgebied een oude centrum gaat de SP er vanuit dat zijn gebied onderhouden en ontwikkelen onderdeel is 

van een groter plan. De SP zit er ook geen noodzaak het gebied met voorkeur te behandelen omdat het in het oog 

springt. De moties pilot scholingsvouchers en right to challenge. 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat mevrouw Heessels de heer Van den Beemt had bij het vorige punt een 

interruptie. Ik denk ik laat u even dit punt afmaken vandaar. De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT:  Ja dank u wel, voorzitter. Ik vind het wel een mooi betoog wat de SP zojuist hield want 

ergens lijkt u wel iets heel pijnlijks aan te raken namelijk dat de overheid de gemeente Roosendaal tegen mensen 

in armoedepositie zegt dat ze zelfredzaam moeten zijn. En de verenigingen daarvan zeggen hier heeft u zoveel 

euro. Was dat ook een beetje de strekking van uw verhaal, want dan snap ik wel dat… 

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Het is misschien een beetje kort door de bocht, maar ik denk dat er mensen, de  minima al 

heel lang gewend zijn om naar oplossingen te zoeken en we dat ook wel mogen verwachten van verenigingen.  

De VOORZITTER: Gaat u verder, mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: De moties Pilot scholingsvouchers en Right to Challenge dragen bij aan het ondersteunen 

van initiatieven tot vergroten van sociale cohesie en participatie in de samenleving en dienen we graag mee in. De 

SP sluit aan bij de inbreng van de PvdA dat vouchers vooral ingediend moeten worden en onderzoek beperkt zou 

moeten blijven. De motie Openstellen inloop en ontmoetingslocaties voor kwetsbare mensen tijdens 

coronapandemie,  kan de SP niet goed plaatsen. Aangezien de wethouder heeft aangegeven al extra in te zetten 
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op deze doelgroep. En we horen graag wat Burger Belangen Roosendaal voor argumenten heeft om de motie in 

te dienen aanvullend aan de maatregelen die al genomen zijn. De SP heeft ook gehoord dat er goede 

ontwikkelingen zijn binnen het Sociale Domein met name in de themalijnen bestaanszekerheid en eenzaamheid. 

Laten wij vooral deze ingeslagen weg vasthouden en hier aan de ruimte bieden. En ons niet laten verleiden tot 

snelle acties voor het zicht, voor de schijn, voor de bühne, die minimaal bijdragen in de intensieve weg naar het 

opbouwen van  de sociale cohesie waar de samenleving diep van binnen behoefte aan heeft. We gaan niet 

opnieuw pleiten voor een risicoreserve Sociaal Domein. De wethouder heeft toen gezegd dat alles wat nodig is uit 

de algemene reserve moet komen. En laten we daarom zorgen voor een grote algemene reserves en deze vooral 

laten bestaan voor wat  er de komende tijd nog onvoorzien op ons pad gaat komen. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Dan de heer Yap van de Partij van de Arbeid. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid houdt zich dit jaar bij de vaststelling van de Begroting keurig 

aan de oproep van onze vrienden van D66. Ik kom daar later nog op terug, want door D66 zijn we daar ook voor 

beloond. Voorzitter, geen extra uitgebreid wensenpakket voor dit jaar, geen eigenstandige wijzigingsvoorstellen 

vanuit onze fractie, geen tegen-begroting of iets dergelijks. Vanavond ook niet nodig, een aantal initiatieven, een 

aantal wensen die wij twee weken terug inmiddels hebben ingebracht zijn toegezegd door het college, of worden 

vanavond samen ingediend onder meer ook namens onze fractie. Voorzitter, allereerst Roosendaal Natuurstad de 

impuls groenbudget, nou dat is eigenlijk al ja een lopende zaak. Het is niet iets nieuws dat we aan het doen zijn in 

Roosendaal, ook richting eerdere interrupties van de VVD richting GroenLinks. En we hebben inderdaad onlangs 

in een themabijeenkomst prachtige voorbeelden gezien hoe het verder in de uitwerking kan zijn. Een voorbeeld 

wordt getoond van onder meer de Brugstraat in Roosendaal en in Wouw de Omgang, de Borchwerf 

industrieterrein.  Allemaal zaken die hopelijk ook tot uitvoering komen en in die zin niets nieuws gelet op de 

impuls openbare ruimte, die ook onlangs is gegeven voorzitter in de Nieuwstraat rondom de bioscoop, daar is 

men nog volop mee bezig. Het college gaf ook aan het verder nu al op te pakken in de beheerkalender, dus 

eigenlijk alles wat wij doen in het kader van die openbare ruimte. Een impuls wat ons betreft als PvdA zeer 

belangrijk, zeker ook met de woorden van wethouder Raaijmakers die daar structureel al flink wat geld eigenlijk 

tekort op komt of eigenlijk meer nodig zou hebben. Voorzitter, tweede punt de waardering van de boa’s. We 

spreken hier vanavond over de inzet van nog meer boa’s en er ligt een amendement voor. Laten we  vooral en dat 

hebben we twee weken geleden ook gedaan onze waardering uitspreken ten aanzien van onze boa’s, want het 

werk wat ze doen, er kwam landelijk kritiek ook van de bonden dat men wel een politiebonus wil inzetten vanuit 

het kabinet en lokaal gaf de burgemeester al twee weken terug aan wellicht kan er iets worden gedaan als het 

gaat om die waardering. We zagen de algemene directeur volgens mij de duim omhoog steken, graag wellicht een 

bevestiging vanavond of dat rond is, voorzitter. 

De VOORZITTER: Voordat u verder gaat, meneer Yap, bij het vorige punt op de valreep was meneer Van den 

Beemt bij mij voor een interruptie. Dus ik heb u even dit punt laten afmaken. De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een interessante vernieuwing. We willen graag 

stappen zetten in deze gemeenteraad. En de interessante vernieuwing zoals de PvdA nu naar de Begroting kijkt. 

Het college komt met een sluitende Begroting, maar ze zeggen ja eigenlijk hebben we geld tekort, gemeenteraad 

zoekt u een plekje voor ons. Over het algemeen ging het altijd andersom, vond de gemeenteraad dat er ergens in 

geïnvesteerd moest worden, kregen we van het college te horen nee dat gaat hem niet worden, zoek maar een 

plekje. Maar wij gaan nu zeg maar de slippendrager worden van het college. Ik vind het innoverend vooral vanuit 

oppositiepartijen. Gaat u dit op meerdere vlakken zo doorvoeren of blijft het hierbij? 
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De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, er liggen vanavond drie amendement voor waar iets wordt geschoven ten aanzien van 

de Begroting. Ik ben het niet, onze fractie is het niet met u eens dat wij nu anders handelen dan in voorgaande 

jaren. Wij kijken gewoon wat er in de Begroting staat wat er nodig is, wat er eventueel aangevuld moet worden 

en op die basis hebben wij gemeend samen met GroenLinks, onder meer met GroenLinks, het amendement in te 

dienen als het gaat om de impuls Roosendaal Natuurstad in combinatie dus met die verhoging groenbudget. En 

niet enkel op de woorden van de wethouder, het viel ons wel op, want de wethouder kwam eigenlijk uit het niets 

met het verhaal 600.000 structureel nodig en ik heb maar 190.000 vrij weten te spelen. Maar wij zien ook dat het 

met name in het kader van die beheerkalender initiatief Roosendaal Natuurstad er meer kan en beter kan, dus 

vandaar die ophoging. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt? Gaat over. Gaat u verder meneer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, twee weken terug gaven we ook aan Roosendaal schuldenvrij. We hebben inmiddels 2,5 

miljoen openstaan aan debiteuren binnen het Sociaal Domein, dat gaat heel breed van fraudevorderingen tot 

andere schulden vanuit het sociaal domein. We hebben daar nog navraag naar gedaan hoe ruimhartig we omgaan 

als het gaat om deze schuldenproblematiek. En we zien eigenlijk wel dat Roosendaal dat doet we hebben 

bijvoorbeeld een ruime toepassing beslagvrije voet, we passen geen wettelijke rente toe, ook geen incassokosten 

en de afboeking van de vorderingen gebeuren na verloop van de redelijke termijn. Dus op dat punt hadden we 

geen behoefte om daar toch vanavond iets over in te dienen. Wellicht is voor het college nog wel interessant de 

pauzeknop zoals Amsterdam heeft geïntroduceerd en ook andere gemeentes als het gaat om die schulden 

problematiek zeker in coronatijden. Dus we hopen dat daar het college eigenlijk in het lopende beleid daar 

rekening mee houden met mensen die om wat voor reden dan ook met schuldenproblematiek aankloppen bij de 

gemeente, voorzitter. Dan de motie Right to Challenge, ik gaf in mijn inleiding al aan dat wij nog iets terugkregen 

van D66 de heer Emmen is hier vanavond niet, dus we mogen vanavond de motie namens onder meer D66 maar 

ook namens de andere indieners hier verdedigen. Ja, het past eigenlijk een beetje inderdaad wat ook andere 

sprekers al hebben gezegd aansluiting bij de Participatie Werkgroep, maar het is ook niet iets nieuws natuurlijk. 

We hebben eerder de Roosendaal City Challenge gedaan waar prachtige initiatieven uit zijn voort gekomen ik 

denk dat dat wel wat nieuw leven kan worden ingeblazen vandaar ook dit initiatief, voorzitter. Voorzitter, 

compensatie amateur… 

De VOORZITTER: De heer De Regt van de VLP. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik stelde zojuist de vraag aan GroenLinks, maar ik had hem eigenlijk u 

moeten stellen als mede-indiener. Vindt u ook dat het misschien wellicht handiger is om in de landen eerst eens 

te kijken wat de beste practise eens voor dit initiatief. Dat scheelt de Werkgroep weer een hoop werk, die toch al 

zo overbelast zijn. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, ik weet niet zo goed waar uw verhaal vandaan komt dat deze Werkgroep overbelast is. Volgens 

mij is die nog niet zo heel lang geleden ingesteld. Ik ben het wel met u eens als u bedoelt dat deze gemeenteraad 

veel te veel werkgroepen, commissies en andere samenstelling heeft. Maar ik denk dat we deze motie zo moeten 

opvatten dat we snel aan de slag kunnen gaan met een aantal indieners van de motie of welke raadleden daar 
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interesse voor hebben in verbinding met die Werkgroep Participatie. Maar hoe dat vorm moeten geven is voor 

ons als fractie en ik meen ook de indiener de heer Emmen niet super belangrijk, maar simpelweg ga daarmee aan 

de slag. En die voorbeelden zijn er te vinden en nogmaals Roosendaal heeft er ook al ervaring mee gehad. 

De VOORZITTER: De heer De Regt. Ja, is goed zo. 

De heer YAP: Voorzitter, ik was gebleven bij de compensatie voor de verenigingen… 

De VOORZITTER: Ja, maar voordat u verdergaat mevrouw Suijkerbuijk heeft ook nog een vraag. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Is de PvdA het mij eens dat de Werkgroep sneller aan de slag kan 

gaan als er een analyse ligt vanuit het college dat er in ieder geval gekeken is inderdaad naar de initiatieven in het 

land en als het ware dat we een soort van overzicht krijgen. Graag reactie daarop. 

De VOORZITTER: Die vraag is volgens mij eerder al beantwoord. Ik weet niet of… Ik kijk meneer Yap aan. 

De heer YAP: Ja, nee, ik weet niet zo goed, voorzitter. Ja, ik weet niet of er een overzicht moet komen. Ik denk 

gewoon praktisch aan de slag. Want ik denk dat alle indieners prima weten hoe we dit zouden moeten uitvoeren 

en als we daar gewoon gezamenlijk mee aan de slag gaan denk ik dat er iets prachtigs uitkomt, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dat was uw termijn, meneer Yap? 

De heer YAP: Nee, voorzitter, ik was begonnen, hoe lang heb ik nog? 

De VOORZITTER: 31 seconden. 

De heer YAP: Oe… Voorzitter, de compensatie sportverenigingen we steunen het amendement. We hebben ook al 

gepleit voor meer ondersteuning van andere verenigingen, waarvoor het Gemeentefonds middelen beschikbaar 

heeft gesteld vanuit het Rijk. Werkplein en ook met het oog op die scholingsvoucher, ja we doen toch nogmaals 

een oproep om gewoon simpelweg te vragen om budget vrij te maken voor personen die zich bij het Werkplein 

melden om een dergelijke voucher te krijgen geen pilot, geen onderzoek dat hoeft allemaal niet.  Het initiatief 

Rotterdam is niet zo ingewikkeld. Bovendien hebben wij wel genoeg vertrouwen in onze ambtelijke organisatie 

dat dat kan worden opgepakt. Voorzitter, ik rond af perspectief  2021 daar praten wij hier vanavond over. Ja een 

bijzondere tijd we weten waarschijnlijk niet waar we weer over een paar maanden staan. Voor de PvdA is in ieder 

geval duidelijk dat we ons moeten blijven inzetten voor een Roosendaal voor iedereen.  Een Roosendaal waarin 

iedereen ook mee kan doen en mee mag doen, voorzitter. Goed dat we daarom ook komend jaar weer investeren 

in een goed werk- en woonklimaat blijvende inzet om armoede en eenzaamheid te bestrijden en een stevig 

vangnet voor een ieder die dat nodig heeft. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik maar u erop attent dat D66 vandaag afwezig is en dat we dus geen 

bijdrage hebben van de heer Emmen van D66. En ik wil dan nu het woord geven aan mevrouw Bozkurt van Burger 

Belangen Roosendaal. En voor het geval u zich afvraagt van hoe komt het nu dat de voorzitter vanavond zo kortaf 
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is in het toelaten van interrupties en dergelijke. Dat is dat ik ook met u thuis een afspraak heb dat wij om 22.00 

uur aanvangen met de stemvergadering. En ik vind het ook wel belangrijk dat we om 22.00 uur allemaal in de 

gelegenheid zijn om ook naar huis te reizen om daar die stemvergadering te kunnen starten en dat u thuis ook uit 

kunt gaan van die aanvangstijd, vandaar. Mevrouw Bozkurt.  

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, onze motie over Openstelling inloop en  

ontmoetingslocaties voor kwetsbare mensen tijdens de coronapandemie, is bedoeld om een groep te bereiken 

die door de corona helemaal uit beeld zijn. Het gaat hier om een beperkte openstelling met in achtneming van de 

coronaregels die zijn vastgesteld door het RIVM. Het is de bedoeling dat deze dakloze mensen overdag ergens 

een kopje koffie of een soep kunnen krijgen en dat ze even weer in beeld zijn en onder de mensen zijn. We weten 

dat er inloop en ontmoetingslocaties zijn, maar die zijn op dit moment veel gesloten. Wat wij ook wel snappen 

vanwege de corona. We hopen met deze motie toch nog hoe beperkt ook een aantal mensen te bereiken. 

Uiteraard zou op afspraak een betere organisatievorm zijn, maar helaas heeft niet iedereen dakloze beschikking 

tot een telefoon. Wellicht kunnen we professionals of vrijwilligers eens bedenken waardoor de RIVM-regels 

kunnen worden nagekomen en deze vergeten groep iets warms binnen krijgen. Ik hoop voorzitter dat we hier 

unaniem in kunnen optrekken met een collega raadsleden. Geen vragen? Ik heb net een vraag gehoord van… Zal 

ik antwoord geven op uw vraag? 

De VOORZITTER: Het is uw termijn, dus als u antwoord wil geven ga uw gang, ja hoor. Maar er is nu geen vraag 

gesteld. 

Mevrouw BOZKURT: Coronaproof maken is ook onze wens.  En dat staat er ook in mijn motie. Dank u wel. Ik zal 

ook ingaan op de ingediende moties en amendementen. Steunen we de motie die wij samen met ChristenUnie 

hebben ingediend aangaande brede inventarisatie naar de financiële noden in de samenleving als gevolg van de 

coronapandemie, steunen we graag en mede indienen.  

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat mevrouw Bozkurt, de heer Yap heeft een vraag aan u. 

De heer YAP: Voorzitter, even nog over motie openstelling inloop en ontmoetingslocatie voor kwetsbare mensen. 

We weten dat een aantal locaties nu nog open zijn. U noemt een aantal voorbeelden zijn die op dit moment 

gesloten? Het jongeren ontmoetingscentrum bij Bosshardt en de Broedplaats in Langdonk en de inloop GGZ zijn 

die op dit moment gesloten of zijn die nog open? Dat heb ik even niet scherp. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Die zijn, een aantal zijn wel gesloten. Ik heb met een dakloze gebeld, 

maar die man kan nergens terecht. Door corona zijn ze heel veel gesloten.  

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Maar voorzitter, het betreft niet uw motie, uw motie betreft toch niet alleen daklozen? U vat hem 

breed op. 
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Mevrouw BOZKURT: Heel breed, voor brede groepen. Voor kwetsbare groepen, wie kwetsbaar is bedoel ik met 

mijn motie. Ook daklozen, ook mensen die eenzaam zijn, kwetsbare mensen. 

De VOORZITTER: Gaat u verder mevrouw Bozkurt. De heer Brouwers, wil daar ook nog een vraag over stellen. De 

heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel. Mevrouw Bozkurt kan ik dan eigenlijk ook zo zien dat u toch een beroep doet op 

sommige buurthuizen, Kalsdonk die ook open is om daar iets in de betekenen? 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Maar die zijn ook allemaal dicht, die zijn niet open. Ik heb een 

onderzoek gedaan. Ik heb ook gebeld maar die zijn gewoon dicht. Die mensen kunnen gewoon nergens terecht. 

De VOORZITTER: De heer Brouwers. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Ik begreep dat Kalsdonk op speciale onderdelen wel open is voor 

kwetsbare mensen. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, meneer. Maar dat is niet voor iedereen, dat heb ik ook gebeld. 

De VOORZITTER: De heer Yap heeft een aanvullende vraag. 

De heer YAP: Voorzitter, het is ook niet bedoeld voor iedereen toch, dat schrijft u in die motie. Want dat is juist 

het , het gaat juist om die kwetsbare groep mensen die juist die ondersteuning of juist even dat bakkie koffie 

nodig hebben. Vorige week heeft ook de Tweede Kamer die oproep juist gedaan voor buurthuizen, bibliotheken. 

Ik denk dat die motie daarom van u daar prima in past en laten we hopen dat bijvoorbeeld een organisatie als 

 WijZijn die actief zijn in die buurthuizen en dergelijke hier ook op aanslaat, zodat er snel afspraken kunnen 

worden gemaakt. Dus wij steunen de motie, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel meneer Yap, dat is ook ons doel  

Mevrouw BOZKURT: Voorzitter, motie van  GroenLinks over bestemmingsreserve opbouwen Roosendaalse 

samenleving na corona kunnen we ondersteunen. Burger Belangen Roosendaal vindt het ook erg belangrijk dat 

we een reserve instellen voor de gevolgen van corona op de Roosendaalse samenleving.  Amendement van 

GroenLinks over impuls Roosendaal Natuurstad verhoging groenbudget willen we graag eerst de wethouder 

hierover horen. Gezien de situatie waarin we nu leven vanwege het corona-gebeuren vragen wij ons af of het 

budget dat gevraagd wordt niet naar andere zaken moeten die urgenter zijn.  Het amendement van de VLP zullen 

we mee akkoord gaan, dienen we mee in, mede in omdat het zwerfafval de laatste jaren enorm is toegenomen en 
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een extra boa ook gewenst is. Amendement Roosendaalse Lijst over de verhoging coronacompensatie voor 

amateursportverenigingen gaan we ook akkoord mee. Motie van de Roosendaalse Lijst mogelijkheden naar 

onderzoek opstarten pilot zijn we ook akkoord. Motie van D66 Right to Challenge in Roosendaal, gaan we ook 

mee akkoord en willen we ook mede indienen. De motie van de VVD het oude Stationsgebied gaan we ook mee 

akkoord en dienen we mede in. Dit was mijn eerste termijn, dank u wel voorzitter. 

De VOORZITTER: En dank aan u mevrouw Bozkurt. Mevrouw Suijkerbuijk, aan u de vloer. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Door de coronacrisis hebben vele organisaties en instellingen het 

moeilijk. En krijg ze door allerlei redenen minder inkomsten binnen als er geen activiteiten en evenementen 

georganiseerd mogen worden. Dan komt er ook veel minder geld in het laatje. Vandaar dat ik wil beginnen met 

de motie die ik eerder heb ingediend, motie 6 Brede inventarisatie naar financiële noden in de samenleving als 

gevolg van de coronapandemie.  Ja, voorzitter, eind maart 2020 hebben wij als raad een kaderstellende opdracht 

meegegeven aan het college. Zo staat in deze opdracht,  ik noem nog even een aantal punten die van belang zijn 

voor deze motie, maximale inspanning lokaal om faillissementen te voorkomen door de coronacrisis. Waarborg 

de maatschappelijke activiteiten en het voortbestaan van verenigingen, clubs, buurthuizen en dorpshuizen 

maximaal, zodat deze zijn gewaarborgd voor middellange termijn. Communiceer eenduidig met alle inwoners, 

ondernemers en instellingen en faciliteer een platform waar hulpvraag en hulpaanbod elkaar kunnen vinden. Hele 

duidelijke en prima kaders die wij destijds met z’n allen gemaakt hebben. We zijn nu ruim zeven maanden verder 

en eigenlijk ligt er bij mij steeds de vraag hoe wordt nog steeds de keuze gemaakt, welke organisatie hoeveel geld 

gaat krijgen of krijgt. En hebben wij goed in beeld welke organisaties financieel compensatie nodig hebben. En 

worden deze besluiten goed tegen elkaar afgewogen, of beter gezegd kunnen deze besluiten goed tegen elkaar 

afgewogen worden. Want daarvoor heb je eerst een beeld nodig van wat er speelt. Het geld kun je maar één keer 

uitgeven. En hoe zit het met die organisaties die niet mondig genoeg zijn en niet bij de gemeente aankloppen of 

de weg niet goed weten te vinden. In de kaderstellende opdracht staat dat eenduidig gecommuniceerd moet 

worden richting ondernemers en instellingen. De vraag is ook of over de mogelijkheden van een financiële 

compensatie eenduidig en effectief is gecommuniceerd met deze organisaties. En nogmaals voorzitter, ik wil ook 

wel even benadrukken dat we het hebben over een brede inventarisatie en niet over een diepgaand onderzoek. 

Deze motie sluit overigens prima aan bij de motie van GroenLinks en de VLP over de bestemmingsreserve ten 

behoeve van de opbouw van de Roosendaalse samenleving na corona. Want als je tijdens corona al een goed 

beeld hebt gecreëerd van de financiële noden, ja dan kun je ook beter anticiperen na de crisis. Overigens heeft 

u… 

De VOORZITTER: Voordat u verdergaat, mevrouw Roeken heeft een vraag aan u. 

Mevrouw ROEKEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk tweeledig. De eerste is wat is volgens u het 

verschil tussen een brede inventarisatie en een diepgaand onderzoek. En denkt u dat daar ook kosten mee 

gemoeid zijn? 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Ik denk zeker niet dat er kosten mee gemoeid zullen zijn. De heer 

De Regt van de VLP heeft al enigszins een beeld gecreëerd hoe zo’n inventarisatie eruit zou kunnen zien. De 

gemeente weet heel goed hoe het staat met de organisaties aan wie ze wel en geen subsidie hebben verleend, 

welke organisaties in beeld zijn. En ik denk dat het een kwestie is van goed communiceren zoals de SP dat ook 
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naar voren heeft gebracht. En nogmaals bijvoorbeeld verzoeken van heeft u inderdaad financiële noden laat het 

anders weten voor een bepaalde termijn, zodat we inderdaad echt goed weten van nou dit speelt er we zijn nu 

zeven maanden verder na maart 2020, dit hebben wij destijds richting de organisaties laten weten. Laten we het 

is nog een keer doen, laten we eens inventariseren van wat we echt nodig hebben, zodat we echt ja straks 

kunnen we kijken wat hoe we het uit kunnen geven. 

De VOORZITTER: Uw punt is helder. Mevrouw Roeken neemt u daar genoegen mee? Ja. Want ik heb de heer Yap 

en de heer Raijmaekers voor een aanvullende interruptie. De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, uw motie komt ergens vandaan. Vindt u nu dat we onvoldoende in beeld hebben of 

nou vindt u dat de ambtelijke organisatie in combinatie met de gemeente onvoldoende in beeld heeft wat er 

speelt in de Roosendaalse samenleving en de consequenties ten aanzien van de coronapandemie, dat is een.  En 

twee u stelt een brede inventarisatie voor met als einddatum februari 2021. Hoe komt u aan die datum. 

De VOORZITTER: Mevrouw SUIJKERBUIJK. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Of de gemeente, noem het even de gemeente een goed beeld 

heeft of niet, ja dat is mij eigenlijk de vraag. Ik zelf heb geen goed beeld. Als ik bijvoorbeeld de 

Commissievergadering van vorige week terugluister en er wordt een bedrag genoemd van 2 en 5 euro overigens 

waar ik best wel achter mee kan staan hoor, maar dan vind ik dat heel snel gaan. Dan denk ik oké dat is best wel 

snel gegaan. En hoe diep zijn onze zakken. Daar heb ik geen goed beeld bij. En als ik het niet heb dan wellicht ook 

anderen niet. De tweede vraag ging over de termijn van 2021. Ja, de gedachte was laten we inderdaad een aantal 

maanden, het heeft tijd nodig een inventarisatie heeft tijd nodig, dat ten eerste. En ten tweede we zitten nu in 

een gedeeltelijke lockdown je kan na een gedeeltelijke lockdown ook goed bekijken nou wat heeft dat voor effect 

gehad op de  maatschappelijke organisaties. Vooral de maatschappelijke organisaties in onze gemeente en hoe 

gaan we daarmee om en dat meenemen in de inventarisatie. Dus je hebt enigszins een paar maanden daarvoor 

de tijd nodig.  

De VOORZITTER: Oké. De heer Raijmaekers. 

De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. Oké inderdaad twee vragen. Eerste vraag was al gesteld door 

Yap. Maar de tweede vraag van mij was heeft u zelf vanuit de maatschappij nog een inventarisatie gedaan, want u 

komt niet voor niets met deze motie, dus dat moet ergens op gebaseerd zijn.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben raadslid, ik ben geen onderzoeker. Maar ik zou me wel 

kunnen voorstellen dat er meer verenigingen en stichtingen zijn dan amateursportverenigingen. Denk aan 

speeltuinen, vooral stichting die zich, die een maatschappelijk doel dienen. Je hebt natuurverenigingen, je hebt 

verenigingen die zich bezighouden met dierenwelzijnsbeleid, je hebt zelfs een sportvereniging ik noem maar even 

wat. Ik heb daar zeker geen zicht op. En dat is het juist. Dank u wel, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Ik wilde net zeggen gaat u verder, toen stak de heer Van den Beemt daar een stokje voor. De 

heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik deze motie zo lees dan zou je misschien kunnen zeggen 

dat die als het ware overstijgend is over de andere moties of amendementen die vanavond besproken zijn. Omdat 

hier wel geïnventariseerd gaat worden, wat breder gekeken gaat worden. Daarom vind ik het idee om inderdaad 

voor februari te informeren wel charmant. Maar mijn vraag is aan de ChristenUnie heb ik dat een beetje goed 

begrepen en kan dat er dan ook toe leiden als deze motie als overstijgend gezien wordt door u, dat je aan de hand 

daarvan gaat opschalen of afschalen bij eerder besproken maatregelen.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel. Voorzitter. Deze motie is inderdaad ietwat overstijgend, dat klopt. Wil 

niet zeggen als we inderdaad eerder signalen binnen hebben gekregen dat we het een en ander wel uit kunnen 

geven zekere als er een meerderheid is in deze raad dat dat ook zeker wel signalen zijn die bij ons binnen zijn 

gekomen, dat we daar iets al mee zouden kunnen doen.  

De VOORZITTERH: Daar neemt de heer Van den Beemt genoegen mee. Gaat u verder mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was gebleven bij de motie van GroenLinks en de VLP over de 

bestemmingsreserve. Het is een motie die wij mede ingediend hebben. Alleen wij hebben wel de fracties van de 

VVD en het CDA de goede vragen daarover horen stellen over het Innovatiefonds, dus wellicht dat de wethouder 

hier nog iets over zou kunnen zeggen. Ja ik ga nu naar de motie van Burger Belangen Roosendaal die wij mede-

ingediend hebben over de openstelling van ontmoetingslocaties voor de kwetsbaren. Ik denk dat dat een hele 

duidelijke motie is, voorzitter en ook een motie die nodig is op dit moment. De motie is nu wat meer toegespitst 

op de daklozen, die hebben we expliciet als voorbeeld opgenomen. Dus mensen die niet in de maatschappelijke 

opvang  verblijven en niet aan de oproep van het kabinet kunnen voldoen, namelijk om zoveel mogelijk  thuis te 

blijven. We hebben wellicht allemaal het filmpje van de dakloze meneer kunnen zien die aanklopt bij de opvang 

voor een kopje koffie, maar niet naar binnen mocht. Gelukkig kwam vorige week in het nieuws inderdaad dat 

bijvoorbeeld bibliotheken en buurthuizen voor uitzonderingen toch open kunnen voor speciale activiteiten. En 

deze motie is dus inderdaad bedoeld voor die uitzonderingen. En nogmaals het voorbeeld van de daklozen 

hebben we expliciet genoemd, omdat we vinden dat zeker voor deze groep extra aandacht mag komen. Het 

dictum zegt ook een en ander te doen in overleg met de uitvoeringspartners dat geldt ook wat betreft die 

beperkte openstelling, hoe dat georganiseerd zal worden en ook hoe breed de groep is. Dat was ook een vraag 

volgens mij van de VVD. Wie de kwetsbare groepen betreffen ik denk dat de uitvoeringsorganisaties samen met 

de gemeente daar heel goed zicht op hebben. Dan nog heel kort over een aantal andere amendementen en 

moties, voorzitter. Als ik daar nog de tijd voor heb. Het amendement over de extra boa. 

De VOORZITTER: Anders had u het wel gehoord, nog  35 seconden. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: O, amendement over de extra Boa van de Roosendaalse Lijst en de VLP. Ja daar hebben 

wij nog een kleine twijfel over, voorzitter. Ik geloof echt wel dat we meer boa’s nodig hebben. Maar of dat 

specifiek voor de aanpak van zwerfafval is daar horen wij graag inderdaad de wethouder over. Dat zelfde geldt 

over het amendement van GroenLinks, PvdA, D66 over verhoging van groenbudget. Dat vinden wij een 

sympathiek amendement maar vinden het bedrag wat er tegenover staat, vinden wij op dit moment aan de erg 
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hoge kant zeker in deze tijd waarin we nog niet weten hoe we uit deze, de tweede gedeeltelijke lockdown komen. 

Ja, ik denk dat mijn tijd voorbij is ik hou het hierbij. Dank u wel voorzitter. 

De VOORZITTER: En dank aan u mevrouw Suijkerbuijk. Dan de heer Wezenbeek als laatste voor de eerste termijn. 

De heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK:  Dank u wel, voorzitter. Toen wij vorige week in de Commissie waren toen dacht 

burgerraadslid Kraak nog een aan een motie om te bewerkstelligen dat bij de openbare toiletten eindelijk dat er 

nu iets van gang in komt, duurt al een jaar of vijf, zes dacht ik. Er natuurlijk gedacht zou worden ook aan toiletten 

voor mensen met een beperking. Door toezegging van wethouder Koenraad is die motie niet nodig en ligt die ook 

niet op tafel, dus wat dat betreft zijn wij al blij dat die toezegging straks door mevrouw Koenraad ook echt wordt 

uitgevoerd. Ik kom terug wat ik vorige week al richting de heer Raijmaekers zei over die tekst die 

amateursportverenigingen. Gelukkig hebben CDA en GroenLinks ook zoiets gezegd in die tour zo van er zijn 

andere verenigingen ook, niet alleen amateursportverenigingen maar ook nog meer verenigingen. Sterker nog ik 

heb nogal wat lange tijd veel contacten met heel veel amateurverenigingen hier in het Roosendaalse, omdat ik 

hier deze plaats met heel veel amateurverenigingen heb mogen werken. Dan ging het over toneel en over muziek 

en over scouting en over koren. Ik ben heel erg bang dat na deze coronaperiode er een kaalslag in het culturele 

spectrum in Roosendaal gaat plaatsvinden als die koren en al die toneelverenigingen en al die 

muziekverenigingen niet kunnen blijven bestaan. Dus ik zou toch met klem willen vragen straks in de pauze of 

voorts echt die motie of dat amendement wordt ingediend, het is al ingediend trouwens, om die tekst nog te 

veranderen en het woord “sport” weg te halen bij verenigingen. 

De VOORZITTER: Voordat u verder gaat meneer Wezenbeek. U heeft een interruptie van de heer Yap van de Partij 

van de Arbeid. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, PvdA staat ook als een van de fracties onder dit . Maar u schetst toch echt het 

verkeerde , denk ik. Het moet toch niet zo zijn dat met dit amendement de indieners betogen dat enkel 

amateursportverenigingen worden ondersteund. Dit is een van de vele voorbeelden van het brede pakket waarin 

ook cultuurverenigingen worden ondersteund. U heeft de raadsmededeling update financieel beeld gezien, heel 

lijstje ook met cultuurverenigingen.  

De VOORZITTER: Helder meneer Yap. Meneer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Maar dat staat toch niet in het amendement of lees ik het verkeerd? 

De heer YAP: Ja, voorzitter,  u leest het verkeerd inderdaad. Want uw betoog slaat in die zin nergens op dat we, 

dat er geen aandacht is voor cultuurverenigingen. Dit amendement richt zich op een voorstel van het college 

twee euro per letter per voor de amateursportverenigingen. Onze fractie heeft geluiden en ook de andere 

indieners van onder meer de Roosendaalse voetbalfederatie, voetbalvereniging, sportverenigingen, dat was 

mager. Voorzitter, het college gaf ook aan ja dat is discutabel die twee euro per lid nou goed daarvoor richt zich 

dit amendement op en niet op het verhaal wat u heeft gehouden. 

De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 



33 
 

De heer WEZENBEEK: Voorzitter, dat was geen vraag dus. Maar ik wil toch een lans breken voor die andere 

verenigingen en nogmaals ik wil het aan meneer Raijmaekers vragen om even de na te kijken, ik heb toen ook al 

gezegd vorige week toen ik eigenlijk voor mijn beurt sprak dat het een heel prima amendement is en ook zullen 

gaan steunen. Maar ik probeer ook nog iets voor die andere clubs die ik net al zei, die andere verenigingen iets uit 

te halen. Ik heb de amendementen en de moties genummerd, dat heeft de voorzitter gedaan één tot en met 

twee en drie amendementen en één tot en met zes de moties. Misschien is het een idee dat straks de mede 

raadsleden dit in het vervolg ook gaan doen, die volgorde aanhouden want anders zit je met die formuleren 

steeds op en neer te gaan. Dus amendement numero 2 dat hebben wij medeondertekend en zullen we natuurlijk 

steunen straks. Het amendement GroenLinks, Partij van de Arbeid over Natuurstad wachten wij de antwoorden 

van de wethouder af om te kijken wat we daarmee straks gaan doen.  Scholingsvouchers motie 1 die gaan wij 

steunen.  En natuurlijk over de binnenstad waar ik al jarenlang mee bezig ben de motie van meneer Verstraten 

van de VVD samen met de Roosendaalse Lijst gaan we zeker steunen natuurlijk, hebben we medeondertekend 

trouwens. Daarnaast de motie numero 3 GroenLinks, VLP die hebben wij aangegeven aan GroenLinks en aan VLP 

om mede te ondertekenen, ook dacht  ik ook gemeld bij de griffie. Kijk ik eventjes, daar staan we niet bij, maar 

daar moeten we op wel mede ingediend. O staat er wel bij, ik had dat niet bij mijn stukken nog niet maar oké. Die 

gaan we in ieder geval mee steunen die hebben we zelf medeondertekend. Steun aan de Right to Challenge. Ook 

steun aan Burger Belangen Roosendaal, ook omdat waarschijnlijk nee omdat mevrouw Koenraad ook al gezegd 

had dat het een vriendelijke motie was en een motie die de kan omarmen. En ook de moties ChristenUnie hebben 

wij medeondertekend en misschien komt dat dat budget voor februari ’21, misschien bedoelt ze wel voor 

carnaval. 

De VOORZITTER: Helder en daarmee was u aan het einde van uw termijn? U heeft maar liefst nog 1 minuut 45 

over meneer Wezenbeek.  

De heer WEZENBEEK: Ik ben ook maar een kleine fractie. 

De VOORZITTER: Beste wethouder wij hebben een aantal vragen aan uw adres, volgens mij twee vragen en een 

drietal amendementen en zes moties. En ook nog een vraag aan mij gesteld, maar die kunt u voor mij ook 

beantwoorden over die gratificatie voor de boa’s. Toch? Ja, die is al uitbetaald. Ga uw gang. 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Eventjes van gelet op uw oproep heel kort houden, dat betekent dat ik 

niet inga op inhoudelijk op amendementen en moties waarvan wij als college hebben geconcludeerd dat we er 

geen moeite mee hebben om het uit te voeren. Dat ga ik ook niet toelichten dat zal ongetwijfeld na mijn reactie 

leiden tot vragen. Maar ik denk dat het dan heel kort is. En een enkele motie of amendement waar we wel 

problemen mee hebben dat ik die nader zal toelichten. Dan zie ik wel de vragen komen daarna op andere zaken. 

Even eerst het amendement over de amateursportverenigingen daar hebben wij geen moeite mee om deze uit te 

voeren, hebben we ook al in de Commissie min of meer aangegeven. Amendement extra boa’s zoals de 

portefeuillehouder al heeft aangegeven daar wel moeite mee te hebben. Ik moet zeggen ook de financiële 

onderbouwing daarvan, daar zat ik inderdaad zelf inderdaad een paar weken geleden zelf ook even op het 

verkeerde been dat ik dacht in ‘22 in er structurele ruimte. Als u even kijkt bladzijde 9 van de Begroting is er die 

voor 2022 niet. Wat dat betreft moeten we hier structureel maken is dan lastig. Dat betekent als het 

amendement wordt aangenomen dan moeten we wel zeggen in ’21 kunnen we dat geld toevoegen en dan 

nemen we dat mee als het wordt aangenomen, waarvan we zeggen we hopen dat niet als college, maar dat zal ik 

toelichten om het dan wel mee te nemen in de Begrotingscyclus ’22. Waarom even dat heeft de wethouder 

gezegd ook geen extra boa omdat we ook zien in het beleid zoals we dat hebben afgesproken met u raad, zo 

kaderstellend om het te gaan aanpakken, plan van aanpak en dat we ook menen als college dat we ook een 

zekere ruimte hebben in de  wijze waarop dit gaan aanpakken. En het lijkt natuurlijk heel aardig om maar vanuit 
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repressie te zeggen van zet maar even een extra boa erbij en dat is uitermate effectief. Als je zo’n bedrag ziet  

€ 60.000 dan zou ik de wethouder dat bedrag misschien wel veel effectiever op een ander terrein, dus wat dat 

betreft zoals het amendement er nu ligt zeggen we ook van niet, ontraden wij ook omdat er geen flexibiliteit zit. 

Maar als u raad zou zeggen, voorzitter, van nou ja dat bedrag naar eigen inzicht en binnen de kaders gesteld door 

de raad mag de wethouder op andere wijze inzetten dan zou dat eventueel wel kunnen. Maar we zien niets in dat 

dwingende, dat is uitvoering. Dat ligt niet bij de raad om te zeggen van nou dat moet een extra boa erbij. 

Overigens staat er ook aanpak van zwerfafval neemt niet weg dat die met de prikstok in de bosjes moet gaan 

zitten. Maar dat het gericht is op dumpplaatsen, dat is wat anders dan zwerfafval.  

De VOORZITTER: Helder dank u wel. Ik had eerst de heer De Regt die hier een vraag over wilde stellen en 

aansluitend de heer Van den Beemt. De heer De Regt van de VLP. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. We hebben nog niet zolang geleden een brief gehad van Wethouder 

Koenraad waarin zij een drietal suggesties doet om zwerfafval te bestrijden, de aanpak daarvan. Eén daarvan was 

de aanstelling van een extra boa, dus het verbaast mij nu dat hetzelfde college dit weer min of meer ontraadt. 

Kunt u daar een toelichting op geven? 

De VOORZITTER: Voordat u antwoord, maakt u een punt van orde meneer Yap, want ik versta u namelijk niet 

vanaf hier. 

De heer YAP: Nou ja, voorzitter, staat niet in die brief. De brief schetst alleen de drie punten die in die motie staan 

en wat dat kost. Maar er staat niet van doe maar 2 boa’s. 

De heer DE REGT: Dat zei ik ook niet, de wethouder… 

De VOORZITTER: Graag via de voorzitter, dat was even omdat de heer Yap iets zei ik kon hem niet verstaan. Ik 

dacht dat hij een punt van orde wilde maken. Wellicht kan de wethouder antwoorden op de vraag van de heer De 

Regt en dan gaan we vervolgens naar de vraag van de heer Van den Beemt. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u, voorzitter. De heer De Regt heeft dat inderdaad goed gelezen er staan  een aantal 

suggesties, alleen hier wordt het dwingend opgelegd. De wethouder heeft daar bedoeld er zijn meer 

mogelijkheden, suggesties om dit probleem aan te pakken en dan is onze stelling als college laat dat dan ook aan 

de wethouder en aan de uitvoering. En ga niet een van die suggesties eruit pikken en dwingend opleggen. 

De VOORZITTER: Helder. De heer Van den Beemt? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter.  Ik hoop niet dat het nu ingewikkelder weer gaat worden. 

Nou kreeg zojuist het gevoel dat het college zei prima om bijvoorbeeld met een boa te gaan werken, maar in 

ieder geval niet deze dekking. Laat ons dan zelf dekking gaan zoeken. Maar dat schijnt nu weer niet zo te zijn. 

De VOORZITTER: De wethouder. 
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De heer THEUNIS: Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zeg mocht u dit bedrag ter beschikking stellen in 2021 

mocht u dat, waarvan we ook zeggen vooralsnog vinden we het ook niet nodig, mocht u dat doen laat het dan 

aan de wethouder om dat bedrag flexibel in te zetten. Maar wat dat betreft hoeft van ons dat hele amendement 

niet. 

De VOORZITTER: Gaat u verder, wethouder. 

De heer THEUNIS: Amendement Roosendaal Natuurstad, ook hetzelfde niet inhoudelijk, want daar kunnen we 

overigens goed mee leven. Ook hetzelfde geldt voor de dekking, dat wil zeggen structuur maken dat is even een 

probleem. Eenmalig kan voor 2021 verwerken, maar dat moeten we dan wel meenemen in de begrotingscyclus 

van ’22, omdat die dekking ‘22 er niet is. Dan voorzitter de moties. Onderzoek naar mogelijkheden opstarten pilot 

scholingsvouchers hebben wij op zich geen moeite mee als college deze motie om deze uit te voeren. Hetzelfde 

geldt… 

De VOORZITTER: Wethouder, u heeft een interruptie van de heer Brouwers van de VLP. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. U geeft nu aan de financiële dekking voor de amendementen. 

Betekent dit dat wij nu de amendementen nog moeten  wijzigen of zegt u van we nemen het mee in 2021 en we 

gaan kijken hoe we dit in 2022 in de Begroting verwerkt wordt en meerjarig. 

De heer THEUNIS: Voorzitter als u toestaat als de raad genoegen neemt met die , dan gaan we dat doen. 

Absoluut. 

De VOORZITTER: Ik zie een bevestigend ja. Gaat u verder, wethouder. 

De heer THEUNIS: Hetzelfde geldt voor de motie Stationsgebied Oude Centrum voorzitter. Geen enkele moeite 

mee om dat uit te voeren. Bestemmingsreserve opbouwen Roosendaalse samenleving na corona. Op zich ook 

geen moeite. Zij het even een nuancering bij middelen die van andere overheden komen na coronatijd dan moet 

het nog maar helder zijn of dat nog iets met corona te maken heeft hoor, want na een crisis volgt altijd een 

economische recessie en dan heb je effecten die precies hetzelfde zijn. Of het nu corona is of een ziekte of een 

ramp of banken die instorten, een recessie is een recessie met dezelfde gevolgen. Motie Right to Challenge geen 

enkele moeite om dat uit te voeren. Ook niet met de motie openstelling inloop en ontmoetingslocaties. Motie 

brede inventarisatie daar heb ik wel moeite mee, sterker die wil ik met klem ontraden. Wij waren als college blij, 

ik denk de raad ook met de kaderstellende notitie waar een heldere opdracht is gegeven door de raad, 

kaderstellend aan het college om dat te gaan doen. Wij zijn van mening dat we het ook uitstekend doen met onze 

organisatie, ogen en oren openhouden. Betoog van CDA ten volle monde, dat doen wij ook op alle fronten. Dat 

zie je ook het Rijk op dezelfde wijze doen. We hebben daar zeker ook in het voorjaar uitgebreid over 

gecommuniceerd. Wie kon om alle borden heen in de stad, noem alles maar op, telefoonnummers, ieder een die 

moeite had met corona kon contact opnemen met de gemeente. Ik denk gelet op de laatste raadsmededeling 

hebben we dat werk ook goed gedaan tenslotte. Maar als ik kijk even naar de uitvoering van de motie, als ik kijk 

dictum 1 een brede inventarisatie in de samenleving dan zegt dictum 1 moeten wij 34.000 huishoudens in 

Roosendaal  aanschrijven, want dat staat gewoon in 1. Twee zegt ja maar tevens ook wel in beeld brengen van al 

die organisaties in de volle breedte en waar gaat het om voorzitter dat we bang zijn, we schieten hier met een 

kanon op een mug. Bang zijn dat we misschien ergens wel eens een organisatie een vereniging vergeten die 

volgend de heer De Regt een zwak bestuur heeft dat is nog maar de vraag. Die bovendien ook geen leden heeft 
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die dat ook niet kunnen, dus ja argumenten genoeg om te zeggen van absoluut niet doen en volg de helderheid 

van uw eigen kaderstelling waar wij uitstekend mee uit de voeten kunnen. 

De VOORZITTER: Ik heb eerst de heer De Regt en daarna mevrouw Suijkerbuijk. 

De heer DE REGT: Voorzitter, ik wil eerst even iets weerleggen dat ik gezegd zou hebben dat er verenigingen zijn 

met een zwak bestuur. Ik zeg alleen dat er verenigingen zijn met een sterk bestuur en verenigingen die dit niet zo 

een-twee-drie hebben kunnen oppakken, omdat ze er misschien niet van op de hoogte waren, maar goed. Ik 

merk nog steeds enige inconsequentie in uw betoog, want u zegt ze kunnen altijd bij mij terecht want we hebben 

genoeg daarover gepubliceerd. Maar bij de sportverenigingen gaat u wel zelf de reikende hand bieden. Dus u 

bent gewoon niet consequent in uw aanpak. Overigens wij zijn wel van mening dat de sportverenigingen het 

verdienen, dus daar gaat het niet om. Het gaat om de inconsequentie van de aanpak in deze. Kunt u dat beamen? 

Daarnaast gelijk onze tweede vraag, bent u toch nog bereid om te communiceren richting de samenleving en 

richting de andere instanties die het kan betreffen dat ze een beroep kunnen doen bij de gemeente. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Voorzitter, dat laatste zeker. Inconsequentheid, absoluut niet. Integendeel zelfs, want de 

compensatie naar de sportverenigingen toe is ook iets waar het Rijk heel goed naar gekeken heeft, die hebben 

dat ook niet voor niets gesignaleerd. Wat wij zelf met onze ambtelijke organisatie hebben geconstateerd bij de 

sportverenigingen dat er ook een probleem ligt. Net zo goed in tweede fase dat wij het in nauw contact hebben 

geconstateerd met de culturele verenigingen want daar hebben we ook wat verzonnen. Het komt juist voort uit 

de goede uitvoering van uw eigen kaderstellende notitie. Daar komt het uit voort, dus heel consequent. 

De VOORZITTER: Aanvullende vraag van de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Nog even duidelijk een vraag aan de wethouder er komt dus binnenkort een soort publicatie, 

een soort oproep voor degenen die tot nog toe buiten de boot gevallen zijn dat die nog de mogelijkheid hebben 

om richting college een aanvraag in te dienen. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Ja, even op dit, om die buiten de boot zijn gevallen, ik vind het wel opvallend dat niemand hier 

iemand kan benoemen die buiten de boot is gevallen. En wat is buiten de boot gevallen. Wij houden vast aan, dat 

is ook een stukje uitvoering, nogmaals aan uw eigen kaders die u heeft vastgesteld of meegeven aan het college. 

En binnen die kaders zorgen wij voor uitvoering zoals wij vinden als college dat dat effectief is. En laat het dan ook 

bij het college. Dat gaan wij elke keer weer rapporteren met een raadsmededeling wat we daar, welke dingen 

daar kunt u vanuit uw controlerende taak dan naar kijken of we ons werk hebben goed gedaan.  

De VOORZITTER: Helder. Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u, voorzitter. Als eerste opmerking er hoeven zeker geen 34.000 adressen 

nagegaan te worden. Wat wij wel vragen met deze motie is om ja te laten weten van nou ja welke organisaties 
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hebben tot nu toe aangeklopt en wie hebben wat gekregen, zodat we ook de besluiten tegen elkaar op kunnen 

wegen. Als de gemeente daar een goed overzicht van heeft, dan is het toch slechts een kwestie van een 

raadsmededeling om dat richting de raad toe te sturen, zodat we weten van nou deze organisaties hebben het 

gevraagd die organisaties hebben het gekregen en die niet. Zodat we in ieder geval de controlerende  functie uit 

kunnen voeren. Wat vindt de wethouder daarvan? 

De VOORZITTER: Wethouder 

De heer THEUNIS: Ja, dat kan, voorzitter. Kijk in de raadsmededeling hebben wij ook aangegeven we doen de 

amateursportverenigingen. Want in feite vraagt u, u wilt een lijstje van amateursportverenigingen, ik heb ook 

gezegd in de raadsmededeling staat culturele verenigingen, welk lijstje bestaat er aan culturele verenigingen. Dat 

ja dat kan, dat gaan we uit de administratie dan halen aan wie we dat geld storten.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dan een vervolgvraag, voorzitter. Heeft de gemeente dan ook een lijstje van organisaties 

die wel hebben aangeklopt niet zijnde amateursportverenigingen of sportverenigingen waarvan de gemeente 

heeft gezegd sorry helaas het gaat niet lukken of het gaat niet gebeuren. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Dat laatste weet ik niet of dat zo gedetailleerd is bijhouden of wat dan ook. Het kan zijn dat 

mensen het informatienummer bellen, informatie krijgen. Niet alles wordt daarin geregistreerd natuurlijk.  

De VOORZITTER: Laatste vraag, mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Nou ja opmerking, dus daar gaat het ons om. Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel. Voorzitter. Ik had zojuist een paar vragen aan de ChristenUnie over deze 

motie. In het verlengde daarvan dan nu of aanvullend eigenlijk daarop. Als ik naar deze motie kijk dan krijg ik het 

gevoel dat er eigenlijk onder ligt, de gedachte daarachter we hebben 35 raadsleden die hebben allemaal een 

beeld van noden in de samenleving. College u heeft het samenhangend beeld van de noden in de samenleving en 

kunt u dat voor ons die niet al onze particuliere fotootjes, maar kunt u de raad eens informeren over het geheel. 

Het geheel der dingen om te voorkomen dat wij allemaal van die particuliere discussies gaan voeren en dat 

iedereen denkt dat zijn eigen puntje het belangrijkste is en ons daar dan inderdaad over informeren. 

De VOORZITTER: Wethouder. 
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De heer THEUNIS: Nee, voorzitter, dat kunnen wij niet. Waar het om gaat en zo is onze methodiek dat hebben we 

met elkaar afgesproken de ogen en oren, als u als raadsleden dan inderdaad door een groepering of wat dan ook 

zo breed als het hier gevraagd wordt ja ik heb er eens aangeklopt ik heb het niet gekregen. Dan geeft u dat ook 

door aan ons dat we ernaar kunnen kijken. Het is zo breed en spijt me en ik kan dus ook goed lezen dictum één 

zegt gewoon, brede inventarisatie financiële noden in de samenleving, dat is heel breed. Twee, tevens daarop 

aanvullend als je dat in goed Nederlands leest betrekken groeperingen, wat is de groepering? Verenigingen dat 

kan ik nog een beetje, organisaties. Wat is een organisatie hoe zit dat in elkaar? Dan punt 3 vergeet ook de horeca 

en de middenstand niet. Kijk noden zien wij ook, wij hebben ook maatregelen voor zzp’ers wij hebben ook, 

moeten we ook naar bedrijven toe? 

De VOORZITTER: Het is helder. Het is helder, wethouder. 

De heer THEUNIS: Dat complete beeld hebben wij niet en kunnen we ook nooit hebben.  

De VOORZITTER: Ik wil graag de heer Van den Beemt nog de gelegenheid geven om nog een vraag te stellen. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Lezen kan ik al een paar jaar volgens juffrouw Mens een jaar 

of 45 als ze het nog zou kunnen navertellen. Maar ik sprak over het idee achter de motie, de onderliggende 

gedachte. Dus het zou prettig zijn als u samen met mij probeert om elkaar te ontmoeten hier, zodat we kunnen 

ontdekken wat we wel voor elkaar zouden kunnen betekenen. In plaats van dat we op de letter gaan uitspreken 

waar we elkaar niet in kunnen vinden. 

De VOORZITTER: Waarvan akte, of wilt u daarop reageren? 

De heer THEUNIS: Ik blijf bij mijn standpunt en die is helder en werkt heel goed, uw eigen kaderstellende nota die 

u heeft vastgesteld opdracht aan het college, daar kunnen we goed mee werken vanuit die kanalen en vanuit de 

controlerende taak. Als u iets of iemand tegenkomt die zegt van nee ik vind toch dat ik recht heb op compensatie 

en ik heb het niet gekregen, signaleer het dan ook en binnen dat kader denk ik kunnen we uitstekend werken. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk ik wil wel zo langzamerhand richting afronding van de eerste termijn dus. 

Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. De wethouder legt het heel duidelijk neer bij ons. Maar vindt u 

dat wij vanuit de raad dan een algeheel beeld gaan geven aan de gemeente van dit is nodig, zodat we de 

besluiten tegen elkaar op kunnen wegen. Denkt u dat dat de oplossing is?  

De heer THEUNIS: Dat heeft u gedaan in uw kaderstellende notitie. Dat heeft u gedaan. En daar kunnen wij heel 

goed mee werken. Is ook gebleken. Is ook gebleken, omdat wij het afgelopen half jaar ook verder geen signalen, u 

ook niet, in een bepaalde omvang vanuit de samenleving hebben gekregen van gemeente u doet uw werk niet er 

wordt niet gecommuniceerd. Die zijn er niet.  

De VOORZITTER: Laatste vraag dan. 
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Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Dus de wethouder verwacht van raadsleden dat wij met hele 

concrete namen van verenigingen en stichtingen richting de wethouder komen. Begrijp ik dat goed? 

De VOORZITTER: De wethouder. 

De heer THEUNIS: Ik verwacht van iedereen van de laagste tot de hoogste ambtenaar van elk collegelid en 

raadslid in de volle breedte dat wij onze ogen en oren openhouden in de samenleving. En als wij ook maar het 

kleinste constateren, dat u dat signaleert. Kunt u daar iets aan doen? Ja. 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel, wethouder. Had u nog… 

De heer THEUNIS: Ik heb begrepen dat voor de boa’s dat is geregeld. 

De VOORZITTER: Ja, ik zal u heel kort aanvullen. Ik wist dat er iets geregeld was, ik wist alleen niet of het al  

uitbetaald was. Dus vandaar dat ik wat omslachtig sprak. Maar ze hebben een gratificatie gekregen en vanuit het 

land, vanuit het Rijk wordt er ook gewerkt aan een regeling. Wethouder. 

De heer THEUNIS: We vergeten nog even de kwijtschelding. Wat dat betreft ook even dat is naar mijn opinie, ik 

heb al eerder gezegd helemaal geen techniek helemaal niets, we kunnen wel in kaart brengen een aantal 

scenario’s, want het is eigenlijk heel simpel. Kwijtschelding solidariteit is in de heffingen voor de minima. Als er 

ook maar 1 euro daar uitgehaald wordt, dan ontstaat de discussie van betekent dat dan het armoedebeleid dat 

daar minder geld aan gespendeerd gaat worden of betekent dan die euro die eruit gaat of die binnen de 

algemene begroting moet worden gedekt. Dat is het grote vraagstuk daar gaat het eigenlijk om. En met respect, 

voorzitter, dat vind ik toch heel duidelijk iets van een politieke discussie, echt een debat waard. We lopen er 

enkele jaren tegenaan. Daar ben ik het echt eens met de heer Van den Beemt eens dat moeten we eens een 

keertje echt goed beslechten met elkaar. Maar ook met de heer De Regt. 

De VOORZITTER: Maar de heer Yap, die wil nu wel graag een vraag stellen. 

De heer YAP: Nou, meneer De Regt die gaf ook eigenlijk al aan en daar deelde ik wel zijn opvatting over, dat na 

onderzoek dit toch wel enorm is toegenomen. Kan ik het zo goed verwoorden en dat met name dat zorgen 

baarde, niet alleen die constructie dat die kwijtschelding binnen de gesloten financiering zit, maar ook die 

toename. Hoe ziet u die ontwikkeling? 

De heer THEUNIS: O, dan ben ik, maar dan zijn we denk ik wat dichterbij het onderzoek. Zou ook eigenlijk de hele 

goede vragen van de VLP hoe is de opbouw in de loop der jaren. Daar zijn we ook wel even ven geschrokken van 

hé hoe komt dat nou. Dan kun je wel zeggen van de bijstand is toegenomen, alle soorten factoren. Maar ik erken 

wel dat we daar wat diepgaander in moeten gaan zitten van hoe komt dat nou. En als je weet hoe het komt, hoe 

kunnen we het dan op een andere manier met elkaar doen. Wat dat betreft zou het aardig zijn om in wat 

scenario’s te denken van wat zijn mogelijkheden hoe je het anders zou kunnen gaan doen, gekoppeld aan het 

armoedebeleid. 

De VOORZITTER: De heer Yap was in interruptie, dus die krijgt de eerste interruptie. De heer Yap. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, maar daar is dus nog geen zicht op binnen het college. Want kunt u dan wel ons 

toezeggen wanneer daar enigszins duidelijk over komt, want… 

De heer THEUNIS: Ik durf hier niet te zeggen vanuit deze plek dat we er totaal geen zicht op is, ongetwijfeld zal er 

goed zicht op zijn. Alleen wat ik wel constateer dat dat zich bij u onvoldoende is. En dat moeten we wel even goed 

gaan brengen. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Ik denk we moeten meer investeren in mensen, meer in armoede. Zij 

hebben het nodig. We hebben echt heel veel armoede in Roosendaal. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Waar van akte. Dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Ik kijk met 

u samen op de klok en het is op dit moment 21.04 uur, dat betekent dat wij nog wel tijd hebben voor een tweede 

termijn. Ik zie… sommige mensen willen al gaan fietsen. Ik zie een… Eén minuut vanuit VLP? Ja. 

De heer De REGT: Graag een hele korte schorsing. 

De VOORZITTER: Een hele korte schorsing? 

De heer De REGT: Ja. 

De VOORZITTER: Een minuut, twee minuten?  

De heer DE REGT: Twee. 

De VOORZITTER: De vergadering is twee minuten geschorst. 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Mag ik u verzoeken uw plaatsen weer in te nemen. Dan kunnen wij aanvangen met de tweede 

termijn van deze vergadering. Goed, dank u wel.  U had verzocht om de schorsing u heeft de tijd goed kunnen 

benutten? Dat is het geval. Ik mag u, o nee ik ga eerst beginnen met de heer Raijmaekers. De heer Raijmaekers 

heeft u voor de tweede termijn... 

De heer RAIJMAEKERS: Ik zal het heel kort houden. We zijn blij met veel ondersteuning ten aanzien van ons 

ingediende amendement. Ik moet wel zeggen de 5 euro die nu genoemd staat zien wij echt als een symbolisch 

bedrag. Ik ben me ervan bewust er waren een aantal vragen over de creativiteit van verenigingen. Ik denk dat 
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juist verenigingen dagelijks laten zien dat ze heel creatief zijn om zeg maar hun budget op orde te houden, dus 

wat dat betreft ja is het denk ik niet meer dan een symbolisch bedrag op dit moment. Het zou misschien veel 

hoger kunnen zijn, maar op dit moment is dat voldoende gezien ook de dekkingsmogelijkheden die er zijn vanuit 

het college. Ten aanzien van het amendement extra boa koppel, ik denk, net even overleg gehad met de VLP we 

gaan hem inderdaad gewoon handhaven. En de toezegging van 1 jaar lijkt dan voor nu voldoende. En na de 

evaluatie na dit jaar zou het verstandig zijn te kijken wat je dan gaat doen. En voor de rest heb ik de andere 

ingediende moties en amendementen in de eerste termijn al een beetje toegelicht, dus wat dat betreft kan ik het 

hier nu bij laten.  

De VOORZITTER: Dank u wel de heer Raijmaekers. De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. De heer Raijmaekers heeft eigenlijk al verteld wat we met de boa-motie 

doen of amendement excuses, die brengen we zo in stemming. Ook met de toezegging van de wethouder dat hij 

volgend jaar kijkt hoe de financiering dan opgelost gaat worden. Dus voorlopig voor een jaar en dan in de nieuwe 

Begroting gaat de wethouder hem zelf inbrengen. Ik denk dat ik het zo goed verwoord heb. Rest mij nog wel in 

ieder geval het college en alle partijen te bedanken voor de fijne samenwerking die wij gehad hebben de 

afgelopen weken met name ook bij de totstandkoming van een aantal moties en amendementen. Ik denk dat dat 

in goede harmonie is gedaan. Dus daarvoor wil ik namens de VLP mijn dank uitspreken. Ik ga niet meer alle moties 

en amendementen en nalopen. Volgens mij dan ben ik misschien een beetje te voorbarig gaan we ze allemaal 

steunen dus, maar goed dat zal uit ons stemgedrag om 22.00 uur blijken. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel meneer De Regt. Meneer Verstraten. 

De heer VERSTRATEN: Dank u wel. Ik ga ook niet alle moties en amendementen langs. Heel kort. Ik zeg niet dat 

we alles gaan steunen of niet. De boa’s kom ik even op terug, amendement. Ja, ik heb heel oprecht geprobeerd 

om ons gevoel over dat amendement aan te geven, dus oké voor een jaar dat is prima om te steunen. Maar laten 

we echt heel goed kijken, de wethouder althans naar die strategie die hij gaat toepassen. Misschien moet je hem 

in de avonduren, we leven in een 24 uurs maatschappij. Ga echt die strategie goed bepalen hoe je dat in gaat 

zetten. En daarom we zullen dat zeker steunen. Verder wil ik nog een opmerking maken dat is betreffende onze 

eigen motie. Twee partijen die het eigenlijk niet dus mede indienen, steunen. Dat je los van corona toch altijd 

economisch verder moet, anticyclisch moet denken, denk aan je visie voor 2030. Roosendaal is echt op een hele 

goede weg en dan moet je niet alles uit je handen laten vallen en je richten op de eenzijdigheid, maar dat moet je 

blijven doen. Dat wil ik alleen maar even meegeven. En dan toch als laatste meneer De Regt als u binnenkort met 

die straatlantaarns gaat komen hier in de binnenstad want het ging om Wouw denk ik, in de binnenstad hebben 

wij nog hele mooie straten met mooie panden, die eigenlijk niet passende straatlantaarns hebben. Neem dat ook 

even mee voor dan, alstublieft.  

De VOORZITTER: Ik zie een duim omhoog van meneer De Regt. Mevrouw Roeken. 

Mevrouw ROEKEN: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn wij in eerste termijn zeer duidelijk geweest en dat zal 

ook blijken uit ons stemgedrag. Dank u. 

De VOORZITTER: En dank aan u. Dan ga ik naar GroenLinks mevrouw Gepkens. 
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Mevrouw GEPKENS: Ja, voorzitter, dat geldt eigenlijk ook voor ons. Wij ja u zult straks het stemgedrag zien, we 

hebben geen bijzondere dingen. De moties die wij zelf hebben ingediend, de motie en het amendement die 

handhaven wij en veranderen wij ook niets aan. En het zal zo meteen duidelijk worden, geen specifieke 

opmerkingen. Ik sluit me wel aan bij de heer De Regt als het gaat om de samenwerking met alles en iedereen, dat 

ging goed dit jaar. Dank u wel. 

De VOORZITTER: En ook dank aan u. Dan de SP, mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: Ja, dank u wel. Voorzitter, ook wij vinden dat ons eerste termijn duidelijk genoeg was. Alleen 

voor de motie van Burger Belangen Roosendaal hadden we om uitleg gevraagd. Die uitleg heeft ons niet 

overtuigd. Wij denken dat er al voldoende mogelijkheden gecreëerd zijn inmiddels. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan de heer Yap van de Partij van de Arbeid. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, zeker een goede samenwerking. Ik denk dat het college ook tevreden is. We hebben 

eigenlijk als raad nul euro verspijkerd aan deze Begroting, want de amendementen komen uit potjes die niet het 

beleid raken direct dat daar dingen niet voor kunnen. Andere gemeentes worstelen daar soms wel mee als we 

waar daadwerkelijk keuzes moeten worden gemaakt. Wij zitten nog in de goede positie dat we die keuzes niet 

hoeven maken om iets niet te hoeven doen, we kunnen alleen maar extra doen. Vandaar in ieder geval vanuit 

onze fractie de oproep om ook breed het amendement 3 Impuls Roosendaal Natuurstad verhoging groenbudget 

te steunen. Voorzitter, voor het overige denk ik dat de reeds ingediende motie Right to Challenge breed omarmd 

is. Ik kreeg nog een app van de indiener we komen er wel uit als het gaat om het praktisch oppakken daarvan, dus 

daar maakt de indiener zich ook geen zorgen over. Dank u wel. 

De VOORZITTER: En dank aan u. Dan zoals gezegd D66 afwezig vandaag. Burger Belangen Roosendaal mevrouw 

Bozkurt.  

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde net van de SP dat ik hier geen antwoord gaf. Kunt u 

misschien nog een keer die vraag stellen?  

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels. 

Mevrouw HEESSELS: U heeft antwoord gegeven, alleen u heeft ons niet overtuigd. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Maar wat wilt u weten? 

De VOORZITTER: Wilt u misschien uw vraag nog een keer stellen aan mevrouw Bozkurt, zodat ze antwoord kan 

geven? 
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Mevrouw HEESSELS: Nou ja, ik denk niet dat het nodig is, want de termijn is gepasseerd en we hebben antwoord  

alleen het heeft ons niet overtuigd. 

De VOORZITTER: Oké. De SP hecht geen belang aan het opnieuw stellen van die vraag dus. 

Mevrouw BOZKURT: Jammer. Dank u wel, voorzitter. Ik steun alle moties en amendementen en ik dank de 

wethouder dat mijn motie wel haalbaar is. Dank u wel. 

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

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u voorzitter. Ik wil het even graag hebben inderdaad over de motie over de 

financiële noden in de samenleving. Naar aanleiding van de opmerkingen van de wethouder hebben wij de tekst 

van het dictum ietwat aangepast en wat algemener gemaakt. Inmiddels kunnen collega raadsleden dat zien in de 

go-app, namelijk het eerste onderdeel van het dictum luidt nu dat de brede inventarisatie uitvoeren naar de 

financiële noden van maatschappelijke organisaties dus echt toegespitst op de maatschappelijke organisaties. In 

het tweede dictum hebben wij de woorden “groeperingen” en “verenigingen” weggehaald, maar “organisaties” 

erin gelaten. Dus dan gaat het weer om de maatschappelijke organisaties. En het derde dictum dat ging over de 

horeca en de middenstand die hebben we er inmiddels uitgehaald. En met deze aanpassingen hopen wij dat de 

rest van de raad wel mee kan in deze motie. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Yap een hand omhoog steken. De heer Yap. 

De heer YAP: Maar voorzitter, wat voeg dit toe aan die kaderstelling die we als raad hebben meegegeven aan het 

college waar juist maatschappelijke organisaties expliciet in zijn benoemd.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, wij missen echt een inventarisatie. De wethouder legt het neer bij de 

raadsleden, maar wij moeten ons bezighouden met kaders en niet met de uitvoering. En dat is al een punt. 

De heer YAP: Nee, maar voorzitter, wij zijn ook volksvertegenwoordiger. Onze fractie noemde twee weken 

geleden we hadden wat contact met een speeltuin hier in Roosendaal, die bericht had ontvangen van de 

brancheorganisatie dat er compensatie kwam van het Rijk en dat ze in overleg zijn met de gemeente, dat spelen 

we door. Dat past toch ook in onze taak en tuurlijk ik ben het met u eens we zijn geen uitvoering. Maar het 

college gaf toch ook aan dat dat breed wordt gezien, ambtenaren zelf, wethouders, raadsleden. Wij ontvangen 

volgens mij dagelijks mails als er iets misgaat of als er iets ontbreekt of als er iets nodig is dan is het toch onze 

taak om dat op een juiste wijze te adresseren. Bent u dat met mij eens? 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, zeker daar ben ik het helemaal volledig mee eens. De vraag is of wij inderdaad als wij 

signaleren of daar iets mee wordt gedaan. Zelf heb ik daar andere ervaring mee. Dank u wel, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Ja. En u maakt melding net van een gewijzigde motie, dat is juist? Ja. Want dan hecht ik er wel 

belang aan dat u daar officieel ook even nota van maakt in de beraadslaging, zodat ook mensen thuis weten dat 

er een nieuwe motie is toegevoegd. Ik zag nu net wat verwarde, verrast gezichten dat er een nieuwe motie was. 

Ik die de heer Wezenbeek bijvoorbeeld ook. 

De heer WEZENBEEK: Ja, ik hoorde zoiets zeggen van iets eruit gehaald, maar ik voor mij is het nog niet duidelijk 

wat eruit gehaald is. Het was door meer mensen ingediend, ik sta daarbij. Het overleg heeft nog niet 

plaatsgevonden, dacht ik. 

De VOORZITTER: Dat is ook precies de reden waarom ik deze opmerking maak, meneer Wezenbeek. Ik krijg van 

griffier nu een nieuwe motie onder mijn neus geduwd. Ik begrijp dat u een nieuwe motie bij de griffie heeft 

ingediend dat is juist? En uw mede-indieners hebben daar ook over beraadslaagd? 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Behalve de heer Wezenbeek. Excuses richting de heer Wezenbeek. 

De VOORZITTER: Nou, meneer Wezenbeek… 

De heer WEZENBEEK: Excuses aanvaard, maar wat is precies uit nou, want ik hoorde horeca noemen… 

De VOORZITTER: Mag ik u alstublieft verzoeken om dan samen even te kijken omdat die wijziging in aanloop naar, 

de wethouder moet ook even reageren op die wijziging natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Ik geef u even de iPad van de 

griffier door, het is wat onhandig op dit moment,  maar dit is de wijziging. Wethouder, zou u misschien heel kort 

kunnen reageren op de wijziging? 

De heer THEUNIS: Ja, kort voorzitter, gelet op de wijziging ik vind het een goede wijziging. Want hiermee past de 

motie volledig binnen de door u gestelde kaders. Wat dat betreft vind ik het prima. Nog niettemin onraden wij de 

hele inventarisatie, de motie met kracht als het gaat om maatschappelijke organisaties. Ja, dat is nu precies het 

kernpunt in de door u vastgestelde kaders. Dus wat dat betreft prima.  

De VOORZITTER: Goed, u was ook aan het einde gekomen van uw tweede termijn mevrouw Suijkerbuijk? Ja. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dat was mijn tweede termijn, dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan tot slot de heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan moet ik straks toch even voordat wij hier naar buiten gaan 

die motie nog even zien, die nieuwe motie nummer 6 dus. Want ik heb hem nog niet. 

De VOORZITTER: Ik zorg dat u een kopie krijgt. 
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De heer WEZENBEEK: Ja, oké dank u wel. Ik heb begrepen dat meneer Raijmaekers mij niet gesproken heeft over 

zijn amendement. Ja, ik lees hem dadelijk eventjes door. Over zijn amendement dus. Ik heb in de Commissie al 

gezegd dat we waarschijnlijk wel gaan steunen. Maar nogmaals ik vind het jammer van die andere verenigingen 

en dan kan meneer Yap mij dadelijk wel gaan interrumperen, jammer voor die andere verenigingen allemaal 

toneelverenigingen, muziekverenigingen, die ik al genoemd heb dat die misschien wel in de Begroting staan. Maar 

jammer dat die nou in dit amendement niet genoemd worden. De rest heb ik allemaal al verteld denk ik in de 

eerste termijn en de rest die gaan we steunen. En ik zie hier nu motie 6 voor me liggen en die kan ik voor mezelf 

even doorlezen om straks wel te steunen ja dan nee te steunen.  

De VOORZITTER: Goed dank u wel. Ik kijk even naar de wethouder, volgens mij is er geen additionele vraag aan u 

gesteld. Dat is ook uw beeld.  

4. Sluiting 

De VOORZITTER: Daarna ga ik iets bijzonders doen voor hedenavond. En ik hecht er even aan om de techniek 

helder te hebben. Ik ga deze vergadering sluiten. Dat is juist. Ik ga hem sluiten, want ik ga straks een nieuwe 

vergadering openen. Onze wet staat niet toe dat wij een vergadering schorsen in fysieke aanwezigheid en 

vervolgens digitaal heropenen. Het wordt een nieuwe vergadering, dus dan ga ik straks ook de vergadering 

openen. Dan weet u dat. Ik kijk terug op een toch enigszins bijzondere begrotingsvergadering in ieder geval in 

mijn ervaring. Ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt, maar toch ook eentje waarin toch ook gebeurd is wat moest 

gebeuren volgens mij.  Ik zie u zometeen om 22.00 uur. En ik verwacht u allen op tijd, om 22.00 uur in de 

vergadering digitaal. En ik sluit bij deze nu deze vergadering 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 


