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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. Vaststellen Raadsagenda 

3. Programmabegroting 2019 

4. Sluiting 

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

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

Mevr. I.M. Raaijmakers, mevr. C.F.G.R. Koenraad, dhr. C.A. Lok, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. A.A.B. Theunis, 
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De heren: J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 
Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst) A. 
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De heren K. Ahlalouch (PvdA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66).   

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen? Dan kunnen we beginnen. Goed. Ik heet 

u allemaal van harte welkom op deze raadsvergadering die in het teken staat van de behandeling van de 

Programmabegroting 2019 in een eerste termijn. De vergadering is hiermee geopend. Ik meld vanavond af de 

leden mevrouw De Beer en de heer Goossens van de Roosendaalse Lijst, mevrouw Beens van de SP-fractie en de 

heer Ahlalouch van de fractie van de Partij van de Arbeid. Anderen niet vergeten? Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet 

zeggen als ze er niet zijn. En natuurlijk meneer Raggers van de fractie van D66. Dat is mededeling één. 

Mededeling twee is dat mevrouw Bozkurt met ingang van officieel vandaag dat kan bij een raadsvergadering 

worden geformaliseerd, verder gaat onder de fractie naam Burger Belangen Roosendaal. Ik neem aan dat u daar 

allemaal van heeft kennisgenomen en daarmee in kan stemmen. Dan mededeling drie u ziet een fotograaf, dag 

meneer Reiziger. En die loopt hier rond en die maakt foto’s niet zozeer van ons, u heeft mij al genoeg gehad, maar 

van de raad. Dus wees vriendelijk en blijf vooral spontaan uw werk doen als hij inzoomt, want dat zijn de leukste 

foto’s. Maar dat in de AVG, dat is die verordening van Europa. Maar u bent raadslid dus u weet al u hoe dat gaat. 

U vindt het vreselijk leuk gefotografeerd te worden, dus dat zal hij vanavond doen. En dan tenslotte in de 

mededelingensfeer u heeft op uw tafeltje een herziene versie van de besluitpunten van de Programmabegroting 

2019 gekregen. Dat was eerst één besluitpunt, maar dat zijn er drie. Ik zal ze niet opnoemen u heeft het op het 

tafeltje liggen. En dat maakt deel uit van het moedervoorstel, het raadsvoorstel waar we volgende week in de 

tweede termijn uiteindelijk over gaan beslissen. Dat in de mededelingensfeer. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de agenda. Kunt u daarmee instemmen of zijn er vragen, op- of 

aanmerkingen over? Ja, dan gaan we het zo doen. Ik meld nog even vooraf dat u weet u kunt moties, 

amendementen indienen wanneer het u goeddunkt voor uiteindelijk voor de stemmingen dat is volgende week. 

Het zou kunnen dat er vanavond al iets wordt ingediend. Het college zal daar vanavond nog geen oordeel over 

geven, omdat wij als college hebben afgesproken dat wij volgende week donderdagmiddag eens kijken wat dan 

de opbrengst is naar de stand van dat moment. Om dan met elkaar erover te discussiëren. Als u vanavond al iets 

indient uw volste recht, maar het college kan dan het voorbehoud maken om daar inhoudelijk volgende week op 

terug te komen nadat wij ook die donderdagmiddag onderling over al hetgeen ter tafel ligt met elkaar hebben 

kunnen spreken. Dan heeft u een sprekersvolgorde afgesproken waar ik me uiteraard aan houd. U heeft allen 

zeven minuten spreektijd dat is, ik zeg het maar even, dat is inclusief de eventuele in te dienen moties, 

amendementen. En u kunt uiteraard interrumperen, vragen stellen bij de interruptiemicrofoon zoals het normaal 

is in onze raadsvergaderingen. En dan kijken we na afloop van de eerste termijn vanavond of het college al als u 

concrete vragen stelt antwoorden kan geven over hetgeen u gesteld heeft, wat u kan helpen in uw verdere 

oordeelsvorming op weg naar volgende week. Maar dat is uiteraard aan u. Dat dan even wat procedurele orde 

dingetjes.  

3. Voorstel programmabegroting 2019 
De VOORZITTER: Dan geloof ik dat wij toe zijn nu om de bijdrage van de fracties te gaan beluisteren en dan begin 

ik met de fractie van de Roosendaalse Lijst. De heer De Regt, ga uw gang. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Of we vandaag de 750e Begroting van Roosendaal behandelen durf ik 

niet met stelligheid te beweren. Wat wel zeker is, is het feit dat we dit jaar het 750 jarig bestaan groots hebben 

gevierd. Roosendaal heeft laten zien waartoe het in staat is en dat alles met veel dynamiek en met een grote 

verbindende factor. We hebben kunnen genieten van cultuur, muziek, kunst, sport, erfgoed en dat alles met een 
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gevoel van historisch besef. Compliment aan het organiserende comité. Laten we deze flow met z’n allen 

vasthouden en een vervolg geven samen met al onze inwoners. In het kader van citymarketing werd vaak 

gesproken over het feit dat de Roosendaler zo gewoon is en dat dit juist ook een kwaliteit is. Anderzijds werd 

gesteld dat we trotser mogen zijn. Dat Roosendaal kwaliteit heeft is het afgelopen jaar bewezen en daar mogen 

we allen oprecht trots op zijn. Dat gewone in combinatie met kwaliteit kunnen we ook projecteren op onze 

Begroting. Een Begroting zonder opsmuk wel oerdegelijk, sluitend, degelijk en toekomstbestendig. Ook iets om 

trots op te zijn. Een Begroting zonder nieuw beleid maar wel met extra ruimte voor zaken als cultuur, 

evenementen en citymarketing. Nieuw beleid gaan we zeker voorstellen bij de Kadernota behandeling. De 

vernieuwing van het subsidiebeleid is hier al een voorloper op. Ik denk dat het goed is ter voorbereiding op de 

Kadernota als raad met de georganiseerde samenleving in gesprek te gaan. De Roosendaalse Lijst wil hier graag 

aan meewerken en nieuwe initiatieven ontplooien. Voorzitter, ondanks de volledigheid van deze Begroting 

benoemen wij toch graag enkele zaken. Voor ons staan een drietal zaken centraal. Op de eerste plaats de 

integrale veiligheid. Op het gebied van integrale veiligheid vinden wij het van belang dat inwoners zich veilig 

voelen en dat toezicht en handhaving in orde is. In dat kader hebben wij vragen gesteld over de verminderde 

zichtbaarheid van de wijkagent door prioritering elders. Bij het Actieplan Integrale Veiligheid komen wij hierop 

terug, mogelijk met moties aangezien wij de wijkagent onmisbaar vinden. Ook vragen wij in het kader van de 

fysieke veiligheid aandacht voor verlichting van fietspaden in het buitengebied. Met name door fietsende 

schooljeugd wordt het ontbreken hiervan als zeer onprettig en onveilig ervaren. Het lijkt ondoenlijk om alle 

fietspaden in het buitengebied te verlichten, maar we zouden het op prijs stellen als u een onderzoek naar de 

mogelijkheden, kosten en de meest onveilige plekken doet zodat we in de toekomst toch wellicht iets kunnen 

doen. En hiertoe komen wij met een motie die ik aan het einde van mijn betoog zal indienen.  Nu wij het over 

fietspaden hebben, wij zijn blij dat Roosendaal en Bergen op Zoom middels opname in beide Begrotingen de 

fietssnelweg tussen de beide steden via Wouw gaan aanleggen. En onze vraag is wanneer u denkt daarmee te 

kunnen gaan starten. Speerpunt nummer twee is bij ons het Sociale Domein. Bij het Sociale Domein maken wij 

ons zorgen over de tekorten ook al uitgesproken bij de Bestuursrapportage. Wij gaan ervan uit dat het 

voorliggend veld zich versterkt, zodat dit leidt tot kostenreductie. En onze vraag is of daar al zicht op begint te 

komen. Ook het feit dat gelden voor de drie D’s niet meer worden geoormerkt vraagt alertheid, de term “binnen 

Rijksbudget” kunnen we niet meer toepassen. Ook vragen wij om scherpte bij de eenzaamheidsbestrijding. Het 

ontwikkelen van een Programma Eenzaamheid als vervolg op de City Challenge is nodig wat ons betreft en hierbij 

vragen wij ook vooral aandacht voor eenzaamheid onder jongeren, niet te onderschatten. Bij HbHplus zijn wij 

positief over de nieuwe aanpak. En hopelijk krijgt deze wethouder alles weer op orde. Tot slot zijn wij ook 

benieuwd naar de stand van zaken bij de sociale kaart, een soort vitaliteitskaart maar dan in het Sociale Domein. 

Dit moet wat ons betreft leiden tot beter maatwerk en onze vraag is hoe het daarmee staat. Derde speerpunt 

arbeidsmarkt en onderwijs. De arbeidsmarkt houdt onze aandacht. Ondanks de aantrekkende economie zien we 

nog veel werkloosheid in Roosendaal. Onze motie om te komen tot een Arbeidsmarktagenda is gelukkig 

opgenomen in het Bestuursakkoord. Maar wethouder wij wachten nu wel op concrete stappen en wij zijn 

benieuwd wanneer die gaan komen en welke. Het wordt namelijk tijd voor een realistische visie op onze 

arbeidsmarkt. Op het gebied van onderwijs kan Roosendaal een studentenstad worden en waarom ook niet. Het 

gaat niet om de grootte van de stad, kijk bijvoorbeeld naar Wageningen. Een studentenstad van allure met slechts 

38.000 inwoners. Een hogeschool heeft een positief effect. Het is belangrijk studenten een toekomst te bieden 

zodat ze de stad niet verlaten. We moeten ze kansen geven op woonruimte en een baan. De aanwezigheid van 

hoogopgeleiden is een vestigingsfactor voor bedrijven, dus goed voor onze economie. Om te weten wat 

studenten bindt aan Roosendaal hebben wij een motie opgesteld om dat te laten onderzoeken en ook die zal ik 

zometeen indienen. Naast onze drie speerpunten vraag ik nog aandacht voor enkele andere zaken zoals het groen 

en grijs. Wat betreft dit onderwerp komen we deze keer niet met aanvullingen, nog niet. We bezoeken eerst de 

themabijeenkomst om meer inzicht te krijgen in niveaus, budgetten, werkwijze en prioritering en mogelijk dat dit 

aanleiding is voor ons om in een later stadium wel met voorstellen te kunnen komen. Wat ons ook benieuwd is de 

ontwikkeling van het Tiny Forest is er al een stand van zaken te geven op dit onderwerp? En tevens zijn wij 

benieuwd hoe deze nieuwe wethouder van vitale wijken en dorpen met dit onderwerp omgaat nu en in de 
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toekomst. Voorzitter, vanwege de beperkte ruimte in deze Begroting blijven extra financiële voorstellen namens 

ons nu dus achterwege. 2020 biedt weer meer armslag, zodat we bij de Kadernota daar wellicht wel mee zullen 

gaan komen. Tot slot danken wij alvast het college, de griffie en het ambtelijk apparaat voor al het werk bij dit 

begrotingsproces. Heel veel complimenten en goed gedaan zou ik zeggen. Het begon met complimenten voor de 

organisatie van 750 jaar Roosendaal. In 2019 vieren we misschien een nog wel belangrijker jubileum 75 jaar 

vrijheid. In het najaar van 1944 werd Roosendaal en de vijf dorpen bevrijd van de Duitse bezetter. Sindsdien leven 

we weer in vrijheid. Vrijheid het meest onbetaalbare bezit en laten we ons beseffen dat dit belangrijker is dan 

welk begrotingsoverschot of –tekort dan ook en laten we daarom deze vrijheid uitbundig gaan vieren in 2019. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Overigens mooie woorden op het eind zojuist over de 

bevrijding. Voorzitter, de Roosendaalse Lijst heeft zojuist zoveel speerpunten benoemd dat je er een kleine oorlog 

mee zou kunnen winnen bijna. Maar heb ik nu goed begrepen dat u twee moties gaat indienen vanavond? Want 

ja daar kunnen we nauwelijks meer op reageren dan natuurlijk. 

De heer DE REGT: U mag altijd interrumperen volgens mij dus, maar ik ga ze zometeen indienen, klopt.  

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer DE REGT: Voorzitter, ik was eigenlijk net in m’n slotzin en ja voor u de laatste begrotingsbehandeling in 

deze gemeente, dus dat is ook een bijzonder moment denk ik voor u persoonlijk dus… 

De VOORZITTER: Ik ben nog niet weg hoor… 

De heer DE REGT: Begrotingsbehandeling heb ik het over.  

De VOORZITTER: Ik ook. 

De heer DE REGT: Goed. Ik heb twee moties aangekondigd en die ga ik nu dus indienen. Ik zal me ook beperken 

tot het dictum, want anders ga ik de tijd niet redden en de burgemeester is streng vandaag heb ik begrepen. De 

eerste motie “Onderzoek verlichting fietspaden buitengebied”. Verzoekt het college een onderzoek in te stellen 

naar de kosten en mogelijkheden om de meest onveilige, donkere delen van de fietspaden in het buitengebied 

van de gemeente Roosendaal te verlichten met gebruikmaking van duurzame oplossingen als bijvoorbeeld slimme 

LED-verlichting met bewegingsdetectoren en de raad over de resultaten en conclusies van dit onderzoek te 

informeren voor de behandeling van de kadernota 2020. Dat is de eerste motie. 

De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt mee nummer 1 heet motie “Onderzoek verlichting fietspaden 

buitengebied” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  

De heer DE REGT: En tot slot de motie “Roosendaal Studentenstad”. Verzoekt het college een onderzoek uit te 

voeren naar de beleving van hbo-studenten in Roosendaal als studentenstad waarbij tevens wordt gekeken hoe 
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de relatie met de stad kan worden verduurzaamd, de raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het 

onderzoek en op basis van de uitkomsten van het onderzoek de raad bij de Kadernota 2020 een voorstel te 

presenteren ten behoeve van het aantrekkelijk maken en houden van Roosendaal als studentenstad. Tot zover.  

De VOORZITTER: En deze motie krijgt mee nummer 2 heet “Roosendaal Studentenstad” en maakt ook onderdeel 

uit van de beraadslaging. De heer Van den Beemt een vraag? 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de motie te pakken van de fietspaden en ik vroeg me 

af u geeft wel aan dat het gaat over onverlichte fietspaden in het buitengebied of wegen, die zijn er natuurlijk 

heel veel in het buitengebied ook wegen die volstrekt niet gebruikt worden. Dus bedoelt u met de motie nu dat 

alle onverlichte wegen in het buitengebied onderzocht worden of geeft u ook een hint dat het vooral gaat om 

wegen waar de door u benoemde fietsende jeugd, schooljeugd bijvoorbeeld overheen gaat. En bedoelt u 

misschien daarmee dat ook gekeken mag worden of dat je ook voorbij kunt gaan aan wegen waarvoor redelijke 

alternatieven beschikbaar zijn. Dus als je 30 minuten op de fiets zit en met twee minuten omrijden heb je wel een 

veilige route. Of wilt u dat de weg die exact het allerkortst is dat die toch ook onderzocht wordt. Kunt u daar iets 

over toelichten? 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, het gaat ons in eerste instantie om de meest onveilige plekken, de meeste plekken die als 

onveilig worden ervaren. Plekken die heel donker zijn, bijvoorbeeld waar heel veel bossages zijn en uiteraard 

moet er gekeken worden naar de meest economische oplossing en  als je met een minuut fietsen tien minuten 

bespaart en ook een hoop kosten dan is dat natuurlijk het beste alternatief.  

De heer VAN DEN BEEMT: Nou voorzitter, nou fiets ik niet heel veel. Maar ik kom wel heel veel in het 

buitengebied en er zijn wegen die zijn volstrekt, die voelen volstrekt onveilig. Er gebeuren alleen nooit 

ongelukken omdat er nooit iemand fietst. Maar als die plek onveilig is dan is die het en dan gaat u nu dus echt een 

opdracht geven om volstrekt ongebruikte wegen te onderzoeken. Dan kunt u natuurlijk gaan zeggen ja die zijn 

ongebruikt omdat het onveilig is en daar kunnen we een leuk feestje van gaan maken vanavond met z’n allen. 

Maar gaat u nu toch een hint geven vanavond of bij dat onderzoek u motie bedoelt dat alle onveilige wegen 

onderzocht moeten worden of eigenlijk bedoelt u meer de wegen die een mooie route zouden zijn voor mensen 

die in de vroege ochtend en de late middag of avond in de winter moeten fietsen.  

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Uiteraard het laatste en ik laat het aan de specialisten over om dat te onderzoeken en alle 

factoren die u noemt zullen ze daarin moeten gaan betrekken. 

De VOORZITTER: Mevrouw Deijkers. 

Mevrouw DEIJKERS: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben in het verleden al vragen gesteld over de verlichting bij 

fietspad Vierhoeven, dat werd gekwalificeerd als buitengebied. Dus nou ja wij vinden dit een hele goede motie en 

wij willen dan ook gelijk aangeven dat wij mee zullen indienen of mee, voor zijn. 
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De heer DE REGT: Hartstikke goed, dan komt uw naam er alvast onder. 

De VOORZITTER: Ja, oké, dat was hem? Meneer Yap nog of? Ja. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, in het Bestuursakkoord waar de handtekening van de Roosendaalse Lijst onder stond, 

stonden een aantal ambitieuze uitgangspunten onder meer duurzaamheid, sterk en gezond Roosendaal -

aantrekkelijk Roosendaal. Het college geeft eigenlijk in deze Begroting aan ja wacht nog maar weer een jaar, want 

de Kadernota 2020. Wat vindt de Roosendaalse Lijst daar nu van want volgens mij was het Bestuursakkoord toch 

helder. U wilde ook nota bene net voor de zomer bij de behandeling van de jaarstukken al wat meer snelheid. 

Vindt u nu dat het college actief genoeg acteer? 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, het Bestuursakkoord gaat natuurlijk over een periode van 4 jaar. We hebben net voor het 

einde van de vorige bestuursperiode de Duurzaamheidsagenda al vastgesteld, daar stonden al heel veel dingen in 

die nog opgepakt moesten worden en die worden nu voortvarend opgepakt en wethouder Koenraad is al volop 

bezig met het vervolg daarvan. Dus wij vinden niet dat het langzaam gaat integendeel. 

De heer YAP: Kunt u aangeven dan waarin de Begroting. Want ik lees op de vragen die over die 

duurzaamheidsparagraaf zijn gesteld dat er 5 ton al reeds was gereserveerd voor het Duurzaamheidsfonds, voor 

de sportverenigingen en dergelijke dat is uitgegeven. En dat er structureel 50.000 euro dat is ook al geregeld met 

het vorige college, 50.000 structureel in die Begroting zit, dus waar leest u dan meer dan onze fractie dat 

bijvoorbeeld met die duurzaamheidsparagraaf voortvarend aan de slag is gegaan.  

De heer DE REGT: Ja, duurzaamheid zit natuurlijk verweven met heel de Begroting, alle onderwerpen worden in 

principe duurzaam opgepakt en dat betekent niet altijd dat er gelijk concreet resultaat tegenover moet staan. 

Gewoon alles wat nu gedaan wordt, wordt duurzaam gedaan. En dat kan vaak voor hetzelfde budget. 

De heer YAP: Voorzitter, dank u. Ja, zeker niet voorzitter, dat hebben we straks. Voorzitter, de motie Roosendaal 

Studentenstad. U focust zich op de groep lijkt het van nieuwe hbo-studenten die in Roosendaal zijn gekomen. Er is 

met een kleine groep gestart. Zou het niet passender zijn om juist gewoon de motie op te dragen. Want we 

hebben ook heel veel mbo-studenten in onze stad en ook heel veel studenten die ergens anders studeren maar 

vooral prettig wonen in Roosendaal, om te kijken hoe we Roosendaal toekomstbestendig kunnen houden om te 

zorgen dat bijvoorbeeld de jeugd nu en in de toekomst in Roosendaal kunnen houden. Dus niet te beperkt maken 

dan alleen maar de hbo-studenten en de relatie met Roosendaal. 

De heer DE REGT: Nou, misschien is de suggestie die u nu doet niet zo slecht en kunnen we de motie inderdaad 

iets breder trekken. En wellicht kunt u daarover meedenken dat we daar misschien een kleine aanpassing in doen. 

Goede suggestie. 

De VOORZITTER: Ja, akkoord? Dank u wel, meneer De Regt voor uw termijn. Dan ga ik naar de fractie van de VLP 

mevrouw Van der Star. Ik zei daarnet Deijkers maar, nou ja u heeft het liefst Van der Star. U reageert op alles, op 

allebei. U heeft dit maar niet gehoord, het woord is aan mevrouw Van der Star-Deijkers. 
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Mevrouw VAN DER STAR: Voorzitter, ter behandeling vanavond ligt de Programmabegroting 2019. Een Begroting 

welke grotendeels beleidsarm is en waarin is aangegeven dat het college samen met de raad en de partners en de 

samenleving richting wil gaan geven aan het beleid voor deze bestuursperiode met de Kadernota 2020. Wat deze 

richting betreft, voorzitter, hiermee kunnen wij wel instemmen. Al onze inwoners betrekken bij wat we doen is 

voor de VLP erg belangrijk. Voorzitter, allereerst onze complimenten aan de ambtelijke organisatie voor het vele 

werk om tot de Begroting 2019 te komen. De duidelijke informatieavond, de ambtelijke ondersteuning en de 

grotendeels duidelijke beantwoording op onze vragen, een sluitende Begroting waarbij wij nog een paar punten 

de revue willen laten passeren. Bij de behandeling van de Bestuursrapportage heeft de VLP enkele nadelige 

effecten aangegeven. Bijna al deze nadelige effecten staan in de Begroting 2019 verwerkt. Alleen bij het dividend 

Saver zien we dat het verwachte lagere dividend naar een ander programma wordt ondergebracht. In iedere 

organisatie wordt jaarlijks rekening gehouden met een indexatie. De VLP vindt dan ook zeer opvallend dat in de 

Begroting 2019 voor de gemeente Roosendaal niet is gekozen voor een indexatie op alle lasten. Zeker als ons 

omringende gemeentes wel rekening houden met een indexatie variërend van 0,8% tot en met 2,4%. In 2019 

wordt een lagere dividenduitkering van Saver verwacht. Deze tegenvaller wordt afgewenteld op de voorziening 

reinigingssector en niet op het programma betalen en financieren. Graag horen we van de wethouder waarom 

het dividend Saver van programma gaat wisselen en wat de toereikendheid van de voorziening volgens het 

college nog is. Voorzitter, onder programma besturen en samenwerken wordt aangegeven een transparante 

bestuursstijl na te leven met volop inbreng vanuit de maatschappij. De VLP is een transparante politieke partij en 

vindt transparantie dan ook erg belangrijk. Niet alleen tussen de raad en het college maar ook richting de 

inwoner. Een transparante bestuursstijl hanteren is voor de VLP dan ook een te vaag begrip met te weinig 

invulling. Wij vernemen graag van de portefeuillehouder hoe zij verwacht dit te gaan inkleden. Helaas hebben we 

heel recent al moeten constateren dat de samenwerking met de omgeving totaal is overgeslagen bij het idee om 

de brandweerkazerne naar de Geerhoek in Wouw te verplaatsen. Wat ons betreft is dat een gemiste kans 

geweest. Een ander voorbeeld is de communicatie tussen het college en de raad met als voorbeeld onze vragen 

inzake de verlichting van de Nieuwe Markt. De vragen worden niet transparant beantwoord en bij veel vragen 

worden we met een kluitje het riet in gestuurd. Na uitgifte van een Begroting met zulke mooie worden over een 

transparante bestuursstijl betreurt de VLP dit des te meer. De VLP hoopt het komende jaar dan ook geen mooie 

woorden van u te horen, maar daden terug te zien. Wat veiligheid voor inwoners in onze stad en haar dorpen 

betreft daarover kunnen wij kort zijn. De veiligheid van onze inwoners moet te allen tijden gewaarborgd zijn. Voor 

de VLP geldt doorpakken is overlast en criminaliteit hard aanpakken. Voorzitter, afgelopen jaar hebben wij 

wederom flinke overlast gehad van afval en illegale afvaldump. Op meerdere plaatsen wordt afval gedumpt wat 

nu niet echt als een visitekaartje voor onze gemeente dient. De VLP is dan ook in overweging om hier in 2019 

extra geld voor vrij te maken ten behoeve van meer slagkracht voor de afdeling toezicht en handhaving. Een 

definitieve verdere invulling kan wat ons betreft al met de Kadernota 2020 plaatsvinden. Wat betreft het 

onderwijs zijn wij blij met de komst van een hbo in Roosendaal dit biedt kansen voor jongeren en dit biedt ook 

kansen om onze jeugd in Roosendaal te behouden. In de Begroting is terug te lezen dat geld gereserveerd is voor 

onderwijshuisvesting van primair onderwijs. Zoals wij het lezen liggen hier nog geen concrete plannen onder. Hoe 

zit het met de uitspraak geen plannen, geen geld? En wat zijn deze plannen dan? De VLP ondersteunt de cultuur 

van Roosendaal ten volste. Afgelopen maanden heeft een motie van de VLP ertoe geleid dat extra ondersteuning 

voor het Openluchttheater Vrouwenhof en Theater in Nispen wenselijk is voor de toekomst. Wat we wel vreemd 

vinden is dat er nu een bedrag van 250.000 euro wordt opgenomen zonder dat er daadwerkelijk plannen aan ten 

grondslag liggen. Wij horen graag van de wethouder welke onderbouwing aan deze genoemde 250.000 euro ligt. 

Voorzitter, met de Begroting 2018 hebben wij een amendement ingediend voor legesvrije evenementen in 2018 

het zal u dan ook niet verbazen dat wij voor 2019 en verder hieraan een vervolg willen geven en hebben hiervoor 

dan ook een amendement in voorbereiding om deze structureel te gaan invullen. De economie trekt aan ook in 

Roosendaal. Het is goed om te horen dat meer bedrijven zich hier willen gaan vestigen. Dit zorgt voor meer 

werkgelegenheid en hopelijk ook meer ambassadeurs die het merk Roosendaal willen gaan uitdragen. De VLP 

denkt ook dat hier aan andere aspecten ook gedacht wordt zoals het aan het werk krijgen van onze eigen mensen 

zonder baan. En hoe denken de werkgevers over het vestigen van arbeidsmigranten die hier komen? Graag 
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vernemen wij van de portefeuillehouder of hij dit onderdeel ook heeft meegenomen in de zoektocht naar nieuwe 

ondernemers voor onze stad en zo ja hoe hij dit heeft gedaan. Waar het gaat om arbeidsparticipatie denkt de VLP 

dat het belangrijk is dat we bij dit thema, dit thema bij de hoorn vatten en verwachten vanuit het college dan ook 

een integrale aanpak waarbij voor de VLP voorop staat dat een echte baan nodig is om mensen aan de slag te 

krijgen. De rol van de WVS is die van een beschutte werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

vanwege een beperking. De zorgen over de tekorten zijn nog niet van tafel en dit moet zeker onze prioriteit de 

komende tijd hebben. Voor de uitvoering van HbHplus zijn er enige tekorten te zien. De uitvoering van de 

plustaken van de zorgaanbieding is veel te mager, waardoor anderen instanties nog steeds vraagstukken van 

eenzaamheid en sociale controle niet kunnen doorpakken. Daarnaast moeten de opties aan de zorgtafel op tafel 

worden gelegd over hoe de zorg op de lange termijn kan blijven geleverd worden en waarbij de zorginnovaties 

erg belangrijk zijn. Voor de VLP staat ook voorop dat de stad en dorpen beter onderhouden moeten worden. Niet 

alleen het opknappen van straten, stoepen en pleinen, maar ook het onderhoud van het groen en onze parken 

een impuls geven. Daarnaast willen we weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de afvaldump en de 

ontwikkelingen met betrekking tot de inzameling van ons huisvuil. Verder is een beter onderhoud van de 

openbare ruimte en een betere infrastructuur in onze gemeente van belang. Werkgevers vinden dit essentieel 

voor een goed vestigingsklimaat en onze huidige infrastructuur is niet voldoende. Denk hierbij aan de ontsluiting 

van de Tolberg en de verbinding met de omliggende dorpskernen. Er zijn nog veel stappen die moeten worden 

gezet en wij hopen dat deze dan ook terugkomen in de Kadernota 2020. Tot slot zouden wij graag van de 

portefeuillehouder nog vernemen wat de ontwikkelingen met betrekking tot De Biggelaar zijn. Dank u wel, 

voorzitter. 

De VOORZITTER: En u kiest ervoor om het amendement niet in te dienen? Ja? Oké, prima. Dank u wel voor uw 

bijdrage, mevrouw Van der Star. Dan ga ik naar de fractie van de VVD, de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Als je in de Begroting 2019 gaat kijken en we hebben een paar 

boekjes gekregen waar alles bij elkaar staat. Dan kun je op bladzijde 70 van de bijlage ontdekken dat het totaal 

van de Begroting van Roosendaal ongeveer 231 miljoen is en om precies te zijn 230.999.999 euro. Er zijn weinig 

bedragen die ik kan onthouden, maar deze keer wel. Daarmee wil ik gelijk ja toch even aangeven hoewel we 

onder de indruk zijn ieder jaar van het werk dat verzet is, dat de Begroting qua vormgeving steeds technischer 

wordt. Want als je, misschien hebben wij niet goed gekeken. Maar als je pas op bladzijde 70 van een bijlage het 

totaalbedrag kunt vinden. Laat ik het anders zeggen ik was laatst onder de indruk toen de Rijksbegroting 

gepubliceerd werd. Dat was met, ik geloof dat een dashboard heet en in een paar plaatjes snapte ook ik het. Dat 

denk ik in ieder geval dat ik het snapte. Voorzitter, als we de uitgaven en de inkomsten van de grote onderwerpen 

tegen elkaar afstrepen en ik zal als voorbeeld geven op afvalinzameling en milieu geven we 9 miljoen uit afgerond 

en halen we 10 miljoen op. Dus dat is het enige begrotingspunt waarin we een kleine winst draaien, zeg maar. Als 

we alles tegen elkaar afstrepen aan de interne inkomsten en uitgaven, dan kun je zien dat we niet uit eigen 

portemonnee uitgeven aan zorg en aan bereikbaarheid en mobiliteit. Dat we 2 miljoen uitgeven aan de economie 

en 3 miljoen aan wonen. Dat we 7 miljoen uitgeven aan onderwijs, 7 miljoen aan veiligheid en 8 aan sport, 

recreatie en cultuur samen. Dat we in deze gemeente 13 miljoen uitgeven aan de openbare ruimte en reiniging 

waar door de vorige spreker al het een en ander over gezegd is dat daar misschien nog wat werk aan de winkel is. 

26 miljoen aan bestuur, organisatie en de ondersteuning van het bestuur en op z’n eindje aan kop 28 miljoen aan 

werk en inkomen. En in dat geval hebben wij 29 miljoen euro inkomsten jaarlijks en 57 miljoen euro uitgaven dat 

is meer dan een kwart van het totaal. De VVD vraagt daarom vanaf deze plaats voor het komend jaar, de 

komende jaren bijvoorbeeld aan de Werkgroep Kwartiermakers en aan de Auditcommissie om vooral veel 

aandacht te besteden aan werk en inkomen. Over de Begroting als geheel, voorzitter, eigenlijk is het al een beetje 

gezegd door anderen in onze woorden de Begroting ademt stabiliteit. Hij is verstandig hij is logisch, want het is 

voortborduren op het verstandige beleid van het vorige college. Voor de toekomst heeft de VVD het gevoel dat 

we mogen gaan praten over meer inzet op veiligheid, op economie, op mobiliteit. Maar na een verkiezingsjaar ga 
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je geen hele grote radicale veranderingen verwachten. En natuurlijk zal de VVD ook gaan instemmen met de 

Begroting. We hebben een paar kanttekeningen, ik heb er vijf genoteerd. Beschermd wonen, het subsidiestelsel, 

toeristenbelasting, het CIC en het huis van morgen en het Innovatiefonds. Om met het laatste te beginnen, het 

Innovatiefonds, dat is iets nieuws. We hadden de vorige collegeperiode de risicoreserve Sociaal Domein. Die was 

vooral ook bedoeld wanneer de nood aan de man kwam geld beschikbaar te hebben om op innovatieve manier 

de zorg te kunnen garanderen. Dat innovatieve, dat willen we houden. Er zit naar verluid ongeveer 3,5 miljoen 

euro in de risicoreserve Sociaal Domein. De Provincie Brabant brengt al jaren vanuit de Essent-gelden zaken in 

beweging in onze provincie. Denk aan sport en cultuur, aan economie, de landschappen van allure om eens iets te 

noemen. Zou in Roosendaal dat nou ook kunnen gaan zoiets? En wij denken ja, dat kan. Ons voorstel zal zijn om 

de oude risicoreserve Sociaal Domein in te gaan zetten voor zorg en verbetering, versnelling, hogere kwaliteit van 

de economie. Niet op de oude manier met langlopende subsidies maar met impulsen, een beetje zoals de 

Provincie dat doet. Liefst net als de Provincie met revolving funds, dus geld wat je ergens insteekt en weer terug 

gaat krijgen na een tijdje. Of met voorwaarde voor co-financiering. Een ander heeft het bedacht, we kunnen het 

zo kopiëren op onze schaal. Dat fonds zou je, want wij hebben geen we hadden ooit ook een beetje Essent-gelden 

maar niet in die hoeveelheid. Dat fonds zou je jaarlijks kunnen vullen vanuit overschotten die je in de Meerjaren 

begroting al aan ziet komen. Uiteraard met een jaarlijks maximum. En ik denk dat als je zoiets wilt gaan doen dat 

je ook een bodem moet afspreken. We gaan niet verder met het leeghalen van de fondsen dan zover of we 

potten niet meer dan zoveel op. U begint al te merken zoiets is een complex plan met technische en politieke 

invalshoeken. Daarom zal de VVD volgende week een motie indienen om het college op te dragen om een 

Roosendaals Innovatiefonds aan te gaan bieden bij de Kadernota, die dus dan volgend jaar ter bespreking aan de 

raad voorgelegd wordt. Liefst op een manier dat we er van tevoren samen als raad en college vorm aan kunnen 

geven. Dat was de eerste kanttekening. 

De VOORZITTER: De heer De Regt op dit punt een interruptie? Ga uw gang. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Momenteel wordt dit fonds ook gebruikt voor het dekken van tekorten 

in het Sociale Domein zoals nu voor het beschermd wonen ook een aantal jaren vooruit. Vindt u dat die dekking 

dan daaruit nog steeds moet kunnen of is die daar volgens u daar niet meer voor bedoeld? 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Ik had vijf kanttekeningen en uw vraag wordt in de vijfde 

beantwoord, je zou bijna zeggen dat ik het zo gepland had. De tweede kanttekening, voorzitter. Het CIC of huis 

van morgen. Wat betreft de VVD lijkt het toch wel wat vroeg om de financiering van het CIC het huis van mogen 

terug te gaan schroeven. We hebben het gevoel dat het absoluut nodig is voor het slagen, doorontwikkelen van 

het CIC dat bijvoorbeeld onze gemeente een proactieve houding naar de buurgemeenten aanneemt. Je hoeft niet 

altijd met geld te steunen. Maar je kunt ook echt proberen die andere gemeenten mee te krijgen. In die andere 

gemeenten zijn door de verkiezingen en door collegevormingen vertragingen opgelopen om voldoende draagvlak 

te gaan creëren daar. Stel dat bij wijze van spreken de komende drie weken daar ineens wel consensus zou zijn 

dan is hun Begroting voor 2019 ook al vastgesteld. Dus je kunt gewoon simpelweg realiseren wat dat betreft is 

2018-2019 is een verloren jaar. De VVD denkt dat we op z’n minst aan overbrugging moeten gaan denken. De 

groeiende samenwerking van CIC met Bravis, met de VVT-instellingen, verzorging, verpleging en thuiszorg. Ik 

geloof dat er contacten gaan komen met defensie, de contacten met de AD-opleidingen. Veelbelovende 

ontwikkelingen die ja hun tijd mogen krijgen van de VVD. Wij zien echt een meerwaarde in het hele concept CIC 

met het netwerk en het huis van morgen en wij hopen dat er niet een stekker een beetje of helemaal 

uitgetrokken gaat worden. We horen wat de andere fracties daar vanavond over te melden hebben wat ons 
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betreft moeten we er nog niet mee stoppen. En als niemand anders het doet dan zullen wij wellicht met een 

motie of een amendement gaan komen. 

De VOORZITTER: Uw spreektijd is eigenlijk. En u had nog 5, 3 punten? Als dat kort maar krachtig kan? 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Dat kan vast. We hebben een vraag over de toeristenbelasting. 

Is het mogelijk om voortaan in de Begroting te laten zien wat ermee gebeurt zodat de administratieve last van de 

ondernemers dan in ieder geval begrepen wordt. Het subsidiestelsel daar hebben wij bij vorige behandeling al van 

gezegd dat moet hoognodig hervormd worden. Daar is men mee bezig. We hopen dat dat ook echt vorm gaat 

krijgen. Beschermd wonen, voorzitter, zojuist een antwoord op de interruptie. Dat wordt nu als incidenteel geld 

ingezet, wordt nu uit een pot gehaald. Je had er ook voor kunnen kiezen om dat structureel te doen.  Nou die 

keuze is gemaakt. We hebben al gezegd we steunen de Begroting. We zouden wel graag zien als inderdaad er een 

Innovatiefonds gaat komen, als het de risicoreserve Sociaal Domein omgevormd wordt dat er dan de komende 

jaren de onttrekkingen op vanwege het beschermd wonen dat die in de loop van een aantal jaren wel weer 

teruggestort gaat worden. Voorzitter, ik had heel graag nog even twee korte reacties op de ingediende moties 

gegeven. 

De VOORZITTER: Ja wat zal ik doen? Want ja zeven minuten is zeven minuten en u bent al naar de acht minuten. 

Ik doe het toch maar niet. Volgende week is er nog een ronde om op de moties te reageren, want anders doe ik 

andere fracties tekort en dan lopen we buiten wat we hebben afgesproken. 

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, u heeft het grootste gelijk want stel je voor dat we pas om 21.30 uur klaar 

zijn. 

De VOORZITTER: Ja, dat is uw conclusie. Meneer Breedveld, fractie van het CDA. En we gaan weer terug naar wat 

we hebben afgesproken één etage lager, zeven minuten. 

De heer BREEDVELD: Ja, dank u wel, voorzitter. Beleidsarm u heeft deze term enorm vaak horen vallen in de 

afgelopen weken en dat komt omdat er in het verkiezingsjaar geen echte nieuwe maatregelen worden genomen 

en in de Begroting worden verwerkt. Natuurlijk is dit wel verklaarbaar maar aan de andere kant vindt het CDA het 

woord niet erg ja elan of qua uitstraling niet erg passend en wil het eigenlijk helemaal geen beleidsarme 

begroting. CDA gaat voor een Begroting vol met ambitieuze plannen van een college die tegemoetkomen aan de 

zorgen die bij inwoners leven en vol met uitwerking van de plannen die we samen in de raadsagenda hebben 

vastgesteld. Komt een beleidsarme Begroting daarnaast richting de inwoners wel zo geloofwaardig over? En wat 

doet dit met het imago van de politiek. In de aanloop naar de verkiezingen herinner ik me nog vorig jaar zomer 

werd er al gezegd het wordt allemaal beleidsarm, want ja de verkiezingen komen. Wij denken dat de inwoner 

echt zit te wachten op brede politieke actie en dit ook wil terugzien naar aanleiding van de gedane 

verkiezingsbelofte en het afgesloten Bestuursakkoord. Maar het CDA, wij en de inwoners moeten nog even 

geduld hebben. Want in 2019 lijken alle seinen alsnog op groen te staan. De financiële perspectieven zien er 

vooralsnog goed uit en de politiek heeft dan voldoende tijd gehad om met elkaar nieuwe plannen te maken. Wij 

gaan volgend jaar dan ook voor een beleidsvolle Begroting. En dan ook nog een toevoeging over het woord 

beleidsarm in het algemeen. Als je ziet hoeveel beleid onze ambtenaren en het college dagelijks maken op velerlei 

onderwerpen als jeugdzorg, duurzaamheid of onderwijs is het sowieso de vraag wel of de term beleidsarm wel de 

dekking, of het één en ander dekt. Dan naar de inhoud. Over all is het CDA optimistisch over de gepresenteerde 

sluitende Programmabegroting en de financiële vooruitzichten na 2019. Dank voor de opstellers voor het 



11 
 

opstellen van de Begroting. De CDA-fractie is ook blij om te zien dat er geld is vrijgemaakt voor cultuur voor 

citymarketing en voor de doordecentralisatie van het onderwijs. En we zijn uiteraard benieuwd naar de 

uitwerkingen daarvan. Ik wil me in mijn bijdrage namens het CDA richten op onze drie kernpunten veiligheid, 

duurzaamheid en zorgen voor elkaar. Met als doel om ook te laten zien dat we ieder speerpunt serieus nemen 

ook een voorstel eraan te koppelen om Roosendaal in onze ogen een stukje mooier, veiliger of leuker te maken. 

Veiligheid. We weten allemaal dat een veilig leefomgeving een basisvoorwaarde is om gelukkig te kunnen zijn. En 

ook van iedere partij eigenlijk vanavond aanwezig hebben we dat gehoord dat ze daarmee aan de slag willen 

gaan. Een echte zorg om de inwoners is volgens ons en andere partijen het hard rijden binnen onze gemeente, of 

het nu gaat om de Spoorstraat, de Kennedylaan of de Essenseweg door Nispen. Uiteraard kunnen smileys helpen, 

bloembakken. Maar in Nederlandse gemeenten is op dit moment een succesvol project aan de gang Rentacop. Nu 

zeg ik het misschien wel heel Nederlands rentacop. Inwoners kunnen op laagdrempelige wijze via een e-mail, 

social media of een app aangeven waar zij graag controles zouden willen zien in de wijk. Het project heeft de 

afgelopen tijd in diverse gemeentes tot zeer succesvolle resultaten geleid en niet alleen het aantal bekeuringen 

dat toenam, want dat is natuurlijk niet als doel. Maar de inwoners ervaren een hoger veiligheidsgevoel, grotere 

binding tussen politie en de inwoner en meer invloed op de eigen leefomgeving. We willen daarom met een 

motie kijken om eens te onderzoeken in samenwerking met de politie of dit in Roosendaal ook een mogelijkheid 

zou kunnen zijn. Naast die fysieke veiligheid heeft een schone en aantrekkelijke stad een groot positief effect op 

het veiligheidsgevoel van de inwoner. We hebben al vaker gevraagd naar de uitstraling van het Stationsplein. Als 

je bijvoorbeeld kijkt in Etten-Leur, Bergen op Zoom hoe de fietsenstallingen er daar uit zien dan kan er hier nog 

veel verbeterd worden. Dat kan door overdekte fietsenstallingen voor iedereen gratis toegankelijk te maken, 

beter te handhaven op de fietsen die er staan. Ja, de huidige fietsenstalling anders inrichten, genoeg opties. We 

denken daarom aan een motie om eens te onderzoeken van wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden en wat kost 

het om in de Kadernota keuzes te kunnen maken hoe je dat Stationsplein wat zou kunnen verbeteren qua 

uitstraling. Als laatste zijn mijn collega’s van het CDA van West-Brabant bezig om in de hele regio een motie te 

maken over de oprukkende georganiseerde criminaliteit, ondermijning wel gezegd, die ook de veiligheid 

verslechteren het gevoel in ieder geval. Dus het CDA zal mogelijk nog met een motie op dat gebied komen. Dan 

duurzaamheid. Als CDA willen wij ons blijven inzetten voor innovatieve verduurzaming. We hebben al vragen 

gesteld over een proef met fietspaden van gerecycled plastic en over het oprichten van een denktank over 

waterberging. Op bladzijde 34 van de Begroting lezen we dat het college zich wil blijven inzetten op innovatieve 

ideeën en broedplaatsen. Daar willen we graag bij aanhaken, omdat het veranderende klimaat nu vraagt om 

maatregelen. Wij overwegen daarom een motie die het college opdraagt om een klimaatscan te verrichten. 

Daarmee kan in kaart worden gebracht waar klimaatverandering in onze gemeente tot knelpunten gaat leiden en 

die kennis gaan we  vervolgens gebruiken om innovatieve verduurzaming toe te passen waar het het meest nodig 

is. Als laatste en niet het minst belangrijk zorgen voor elkaar. Juist in de tijd van individualisering en zelfs 

eenzaamheid onder jongeren is het noodzakelijk om het omzien naar elkaar centraal te stellen in beleid. Je kunt 

dan bijvoorbeeld denken aan de WVS, mensen met andere kwaliteiten maar vaak met grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Hoe stimuleert de gemeente Roosendaal op dit moment dat er ook mensen met een beperking 

worden aangenomen en geeft ze zelf het goede voorbeeld? Ook sporten draagt bij aan het hebben van minder 

gezondheidsklachten of doorbreken van een isolement. Of we sport en bewegen nu als doel of als middel zien we 

hebben potentieel met elkaar goud in handen. Het valt ons op dat op ongelooflijk veel gebieden initiatieven op 

sportgebied zijn. Maar wellicht is het goed om eens na te denken over een visie over sport en bewegen, waar in 

onze gemeente ambities op het gebied van sporten gaat beschrijven. Sporten voor ouderen, sporten voor 

mensen met een beperking, ambities hoe de gemeente bijvoorbeeld de openbare ruimte kan inrichten dat 

bewegen onbewust gestimuleerd wordt. Dit alles verbonden aan bestaand beleid. En we horen graag van de 

wethouder wat hij daarvan denkt. Dan maken we ons nog zorgen om de laatste ontwikkelingen rondom HbH, de 

huishoudelijke zorg in relatie tot de hier voorliggende Begroting. Het zou zomaar kunnen dat indiceringen 

voortaan weer in uren moeten gaan gebeuren en dat zou kosten met al het werk wat we dan weer opnieuw 

moeten gaan doen in de miljoenen kunnen laten oplopen. Heeft de wethouder rekening gehouden met zo’n 

scenario? Bij zorgen voor elkaar denken wij als laatste ook aan zorginnovatie. We hebben ook contact gehad met 
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mevrouw Van Spaandonk en we vragen ons af wat de stand van zaken is rondom het voortbestaan van dit 

project. Nog een laatste vraag van onze kant. We hebben onlangs aandacht gevraagd voor de grote financiële 

problemen bij Omroepstichting ZuidWest. Kan de wethouder aangeven wat de actuele status hiervan is. In al deze 

onderwerpen blijft een proactieve en betrokken communicatie met en naar de inwoners een groot 

aandachtspunt, dit zal de CDA met u als raad goed bewaken. Voorzitter, de Begroting mag dan wel beleidsarm zijn 

gelukkig had de CDA-fractie voldoende inspiratie voor een zeven minuten vol met aangekondigde moties ja of 

amendementen en vol met ambities. 

De VOORZITTER: Ja, u heeft getoond hoe het afgesproken is. Een interruptie van de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af het CDA heeft natuurlijk ook de motie 

Roosendaal Studentenstad van de Roosendaalse Lijst gezien. De VVD wil voorstellen aan de Roosendaalse Lijst om 

ook daarin een onderzoek naar woonbehoefte mee te nemen en een onderzoek naar sport en cultuurbehoefte. 

Wat vindt u daarvan?  

De heer BREEDVELD: Ik merk dat is een soort verkapte manier om toch op elkaars moties te gaan reageren, dus 

dat is wel, een beetje te maken met ons uiteindelijke doel. Dat klinkt goed in de oren meneer Van den Beemt, dat 

zou helemaal aansluiten met het idee om het als VVD en CDA in te brengen bij de Roosendaalse Lijst om die motie 

dan misschien nog beter te maken. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is helemaal geen verkapte manier. Wij doen gewoon 

wat de instructie was. Via de interruptie reageren. 

De VOORZITTER: Ik wilde zeggen, zoek elkaar morgen gewoon even op. 

De heer BREEDVELD: Ja, dat mag ook altijd meneer, als u belt dan neem vaak… 

De VOORZITTER: Zo eenvoudig is het leven, maar goed oké. Dank u wel meneer Van den Beemt. Dan ga ik naar de 

fractie van GroenLinks, de heer Villée. 

De heer VILLÉE: Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar weken geleden zaten we met z’n allen hier op de Oude Markt 

te kijken naar een spektakel, te kijken naar ons Roosendaal in het kader van 750 jaar Roosendaal. Het was 

prachtig weer er speelde zich een fantastisch schouwspel af die avond, wat mij als redelijk nieuw Rossendaler en 

zeker nieuw raadslid en nieuw politicus trots maakte. Ik voelde me die avond erg verbonden met alle 

Roosendalers, trots op mijn stad en mijn gemeente. En zeker de uitspraak dat je ook Roosendaler bent als je hier 

niet geboren bent kwam goed binnen. Zeker als dat geldt voor alle hier wonende Roosendalers, langdurig of 

tijdelijk, waar je ook vandaan komt of met welke reden je hier ook woont. Maar er flitste zich nog een gedachte 

door mijn hoofd. Hoe zal het hier in Roosendaal eruitzien over weer 750 jaar. En zeker wetende dat ik daar dan 

niet meer bij zal zijn natuurlijk, heb ik zo’n idee het zou kunnen zijn dat het een uitgedroogde plek hier in Brabant 

is waar veel mensen weggetrokken zijn door het ontbreken van water en door een slecht leefklimaat. Of het kan 

een fantastische groene, duurzame geëvolueerde parel in West-Brabant zijn. Wat willen wij met elkaar. Maar in 

plaats van die laatste periode mijn twijfels niet hebben weggenomen heb ik natuurlijk ook hele mooie dingen 

meegemaakt in mijn eerste tijd als raadslid. Natuurlijk is de eerste hoopvolle ontwikkeling die zich in deze periode 

voordeed natuurlijk het feit dat wij van de oppositie naar de coalitie verhuisden met een klink uitgebreide fractie. 
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En in de onderhandelingen leidde dat tot een mooi Bestuursakkoord op hoofdlijnen met als titel “Duurzaam, sterk 

en aantrekkelijk”. Met één van de eerste zinnen het is onze ambitie een brede beweging te maken naar een 

groener, duurzamer Roosendaal. De eerste keer dat ik dat las sloeg mijn hart over. En nog altijd heb ik het op 

sommige feestjes over het groene duurzame GroenLinks-akkoord, voor mezelf natuurlijk. En dat gevoel blijft 

doorgaan en tot ik de Begroting doorlas. We hebben hem doorgelezen, maar die beloofde 

duurzaamheidsbegroting konden wij niet vinden en van alle andere duurzaamheidsbeloften trouwens ook niet 

zoveel specifieke bedragen in de reguliere Begroting. De vragen die we daarop stelden kregen we te horen dat we 

dit tijd moesten gunnen. Roosendaal futureproof zou dit najaar, dus nu, ge-update worden en alles zou pas 

meegenomen worden met de Kadernota 2020. Alweer een jaar verloren tijd in de klimaatklok zo gezegd. Ik hoef u 

hier in de raad onderhand niet meer uit te leggen over mijn klokje. Hoe laat is het bij u meneer Emmen, wij gaan 

nu ongeveer alweer op weg naar half een. Er is haast geboden. Wanneer kunnen we deze Roosendaal futureproof 

2.0 verwachten. Ik wil graag een datum daarbij. We willen die duurzaamheidsbegroting die gekoppeld is aan de 

jaarlijkse Begroting zo snel mogelijk. Maar we begrijpen natuurlijk als we die nu nog gaan vragen dat de 

ambtenaren daar niet meer aan kunnen beginnen. Maar mogen we in ieder geval de belofte van de wethouder 

dat die duurzaamheidsbegroting er volgend jaar wel bij zit. Op de vraag hoe de gemeente kaders gaat stellen aan 

stimulering van elektrisch rijden neemt Roosendaal ook niet het voortouw en dat valt ons erg tegen. Is het geen 

optie om juist bij de hopelijk spoedige vervanging van het gemeentelijk wagenpark juist te gaan voor elektrisch. 

En dan dit wagenpark in de weekenden en avonduren te delen tegen betaling aan de burgers zoals verschillende 

Nederlandse en Belgische gemeentes al doen. Opvoeden is toch voordoen. En een pagina over auto delen op de 

gemeente site is toch wel het minste wat we kunnen doen. In het verlengde stond ook nog de vraag over fiets 

stimulerende maatregelen en u gaf aan dat rood asfalteren al was begroot. Maar denkt u nou echt dat mensen 

een fietspad niet gaan herkennen aan de kleur. U kunt betere opties verzinnen aan nog betere en snellere 

fietsroutes, vaker groen bij verkeerslichten, meer fietsstraten richting het centrum maar ook in de wijk. En als dus 

een wandelpad juist door veel fietsers bereden wordt, verander dat dan tot een fietspad en wandelpad en maak 

geen fietsremmende maatregelen. Ik hoop dat u volgende keer echt komt met een echte fietsnotitie komend jaar 

in plaats van een onderdeel van een Verkeersplan. Pas geleden de Social Degrees opleiding is geopend en in de 

rondleiding die wij kregen als GroenLinks vinden wij dat ook een verrijking voor de stad. Maar als we met 

docenten en leerlingen spraken gaven ze zeker aan dat het vinden van een stageplek een enorme opgave was. 

Bedrijven staan nog steeds niet met open armen te wachten dus. Kunnen wij als gemeente niet het voortouw 

nemen om ook deze studenten van  welke opleiding dan ook een stageplek zelf te geven. En naar buiten toe 

promoten bij bedrijven dat deze stageplekken een fantastische opvulling zijn. Het dierenwelzijn is niet begroot en 

dat is niet vreemd aangezien Roosendaal ook geen beleidsplan heeft ten aanzien van dierenwelzijn. Dieren 

hebben recht op een respectvolle behandeling in de veehouderij, in de natuur maar ook bij de mensen thuis. Voor 

GroenLinks is het een belangrijke schakel in het leven, niet alleen maatschappelijk maar ook in het kader van de 

biodiversiteit en de voedselveiligheid. Van de hond en kat en koe tot de bij en andere insecten want ook de 

aanplant van bij-vriendelijke kruiden en bloemen binnen en buiten de bebouwde kom langs vaarten en wegen zal 

daar een onderdeel van moeten zijn. Een beleidsnotitie van dierenwelzijn is een must voor GroenLinks bij de 

volgende Begroting. Kunt u daarvoor zorgen? We zijn bij GroenLinks zeker voor een gelijkwaardige samenleving. 

En door de beweegweek meldt u dat er meer mensen met een beperking zijn gaan sporten. Fantastisch, ga 

daarmee door. En gaat u na dit succes in 2019 misschien ook een cultuurweek voor deze mensen organiseren? 

Voorzitter, de financiële situatie voor 2019 is niet zodanig dat we allerlei nieuwe ontwikkelingen kunnen 

oppakken. Dat wordt veroorzaakt vanuit het Sociale Domein. Bij de bespreking van de jaarstukken over 2017 

hebben we met meerdere fracties onze teleurstelling daar al over uitgesproken. Net als de meeste andere 

gemeenten willen we de zorgtaken inclusief voorgestane transformatietaken goed uitvoeren. Ook de inwoners 

van  Roosendaal hebben daar recht op. De VNG heeft in haar reactie op de miljoenennota 2019 gepleit voor meer 

tijd en ook geld om de beoogde verandering te realiseren. Vanuit GroenLinks zouden we graag dat pleidooi 

onderstrepen inclusief de behoefte om duidelijkheid op een zo kort mogelijke termijn. We horen graag of een 

oproep aan Den Haag het college perspectief biedt om ook het Roosendaalse gebrek aan vooral tijd eveneens aan 

financiële middelen het hoofd te bieden. Zo ja, dan geven de daar in samenspraak met andere fracties in de raad 
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graag vorm en inhoud aan. Ja, wat goed gaat valt niet op en toch gaat het op velerlei gebied ook goed in 

Roosendaal. Gelukkig. En zeker op het gebied van vertrouwen en saamhorigheid in de wijken en dorpen zie ik 

zeker sprongen. GroenLinks staat dan ook voor een empathische samenleving en dat stimuleren door de 

plaatselijke overheid meer en meer als faciliterend partner te zijn voor onze inwoners en burgers in plaats van 

een puur regulerende en verordenende zal daar ook zeker bij helpen. Wij geven als raad ook steeds meer het 

voorbeeld hoe ondanks de verschillen je vanuit respect toch kunt samenwerken. Door te luisteren en elkaar wat 

te gunnen maar het kan natuurlijk altijd beter, we hebben het komende jaar zeker nog tijd om te groeien daarin 

en vanuit die gedachte hopen we als GroenLinks-fractie volgend jaar ook op een Begroting waar we doelen van 

het Bestuursakkoord echt in kunnen herkennen, beleidsrijk. Dank u wel, voorzitter.  

De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Villée. Dan ga ik vervolgens naar de fractie van de SP mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. De Begroting 2019 ligt voor een hele klus waarvoor dank aan de 

ambtenaren. De Begroting wordt in 2019 afgesloten met een overschot van bijna 85.000 euro geen paniek zou je 

dus zeggen. Echter hebben we direct daarna te horen gekregen dat er een fikse tegenvaller is voor dit jaar, 1,7 

miljoen. Toch wel enigszins verontrustend. In besturen en samenwerken is beschreven dat onze samenleving 

vraagt om een bestuursstijl waarin actief wordt samengewerkt met inwoners, ondernemer en maatschappelijke 

instellingen. De vraag die de  SP hierbij heeft is waar begint en eindigt de participatie. Is dit duidelijk beschreven 

en bekend bij de genoemde groepen? Laat de gemeente voldoende transparantie en voorbeeldgedrag zien? Is het 

duidelijk wat de inwoners mogen verwachten aan ondersteuning, informatie en communicatie vanuit de 

gemeente. In heel de Programmabegroting valt van bovenstaande niets terug te lezen. Vorige week in de 

Commissievergadering heeft de burgemeester nog gesproken over de communicatie met en participatie door 

inwoners. Kan de burgemeester de toezegging die hij hierin heeft gedaan aanleveren voor de Begrotingsraad van 

8 november? Kan hij daarbij ook aangeven welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn? De SP wil graag een 

communicatieplan, het liefst als onderdeel van een plan van aanpak beleidskader Burgerparticipatie graag 

financieel geborgd zien in de Begroting. De SP overweegt een amendement hierover in te dienen. Waar de SP zich 

zorgen over maakt is de veiligheid. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen in onze stad en 

dorpen. Bij integrale veiligheid wordt aangegeven dat als doel is gesteld de kwaliteit van de leefomgeving te 

beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren. Hoe verhoudt zich dit tot het halsstarrig weigeren van de 

experimenten met gereguleerde wietteelt en coffeeshops. Wat gaat de wethouder wel doen om dit probleem aan 

te pakken. Tot nu toe is er een straathandel die floreert en wordt de drugscriminaliteit steeds grimmiger en zien 

we als inwoners weinig terug van oplossingen voor genoemde problematiek. Onze jongeren krijgen nog steeds op 

straat van alles aangeboden en zijn aan de straatdealers overgeleverd. Onze ouderen voelen zich ’s avonds nog 

steeds niet veilig in de wijken. De SP ziet de plannen rondom het terugdringen van drugs en overige overlast en 

intimidatie dan ook graag tegemoet. Bij het beleidsveld sport en recreatie wordt de focus gelegd op een 

gezondere leefstijl en verbinding met het Sociale Domein. Daar is de SP groot voorstander van. Over de volgende 

punten zou de SP nog duidelijkheid willen ten aanzien van het effect hiervan, zodat dit meegenomen kan worden 

in de Begroting op langere termijn. Dit betreft dan het stimuleringsprogramma gezonde leefstijl dat met een jaar 

wordt verlengd, het uitvoeringsprogramma gezonde leefstijl dat wordt geactualiseerd. De vraag is zijn er nieuwe 

investeringen nodig in sportvoorzieningen? En de handhaving van Fontys hogescholen en CIOS Goes. Ook bij het 

beleidsveld cultuur zien we de focus op maatschappelijke waarden, verbinding met het Sociale Domein en 

bijdragen aan een actievere levensstijl. De SP is overtuigd van het belang ervan. Het bibliotheekwerk wordt nu 

met een jaar verlengd. Zo ook het programma cultuur verbindt mensen van beide projecten willen we graag in 

het tweede kwartaal van 2019 een effectiviteitsrapport zien om tijdig inzicht te verkrijgen aan de behoefte aan 

ondersteuning op de langere termijn. Roosendaal wil een aantrekkelijke stad zijn met een prettige woon- en 

leefmilieu. Dit wil men bereiken door kwaliteit aan de stad toe te voegen met onder andere een intensief 

samenspel met andere beleidsdomeinen. Dit is ook wat de SP betreft erg belangrijk. Maar hoe hangt dit dan 

samen met het eventueel stoppen met de subsidie van het CIC, je zou verwachten dat innovatie in de zorg 
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geïntegreerd moet worden in de woonomgeving en leefomgeving van onze inwoners. Zodat mensen ook 

daadwerkelijk langer thuis kunnen wonen. De SP had daarom toch meer samenwerking tussen de D6-gemeentes 

en het CIC gezien. Zodat met name het huis van morgen onafhankelijk kan blijven bestaan zonder winstoogmerk. 

Waar de SP ernstig ongerust over is, is de zorg. Hoe gaan we als gemeente ervoor waken dat mensen de zorg 

krijgen die ze nodig hebben wanneer we bij beschermd wonen zoveel financieel tekort komen. Er zullen dus 

wederom keuzes gemaakt moeten worden. Er is nu de keuze gemaakt om tot 2020 het tekort beschermd wonen 

te dekken tot 1,2 miljoen per jaar en dat daarna het tekort uit de incidentele pot moet komen. De gemeente 

neemt dus de gok dat dit gedekt gaat worden vanaf 2021. Integrale aanpak en maatwerk staan centraal bij zorgen 

en stimuleren. Dit is gericht op samenwerking en oplossingsgerichte inzet van zorg en ondersteuning. Lotgenoten 

en ervaringsdeskundigen worden nadrukkelijk betrokken. De SP ziet dit als positief mits er goede begeleiding voor 

de lotgenoten en ervaringsdeskundigen gewaarborgd blijft. Er worden nieuwe vormen van financiering ingezet. 

Waar denkt de wethouder dan aan? Hoe wordt dit zichtbaar in de Begroting. Er wordt ingezet op het ontwikkelen 

van integrale kaders om de verbindingen tussen regionale dossiers en samenwerkingsverbanden te kunnen 

leggen. De kaders worden vertaald naar onze lokale situatie en praktijk. De SP wil van de wethouder horen of 

financiële consequenties voor Roosendaal voldoende inzichtelijk zijn en er eventueel tijdig bijgestuurd kan 

worden in de regionale samenwerking. Vanaf 2019 is de integratie uitkering opgenomen in de algemene uitkering 

en niet meer geoormerkt. Dit wordt specifiek benoemd. Welke consequenties verwacht de wethouder dat deze 

maatregel zal hebben. Er wordt bij de toegang de nadruk gelegd op scholing van medewerkers WegWijs en op 

intensievere samenwerking met het voorliggend veld en zorgprofessionals. De SP kan zich voorstellen dat 

hiervoor een investering nodig is. Toch is het budget en de Begroting lager dan voorgaande jaren. Denkt de 

wethouder dat dit realistisch is? Bij niet vrij toegankelijke zorg voor HbHplus beschermd wonen en personen met 

verward gedrag genoemd alle zorgelijke dossiers met de verwachte budgetoverschrijdingen, ook hierbij zien we 

een lagere Begroting met lagere baten. Wederom tot slot de vraag aan de wethouder of dit realistisch is. Dank u 

wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Maas. Ik ga naar de heer Yap van de fractie van de PvdA. 

De heer YAP: Voorzitter, het nieuwe gemeentebestuur is inmiddels 168 dagen aan de slag en heeft de eerste 

Begroting gepresenteerd, de Programmabegroting 2019. Een mooie gelegenheid dus om een eerste balans op te 

maken. Voorzitter, tot op heden is het stil van de zijde van het college. Een ambitieus Bestuursakkoord op het 

terrein van onder meer duurzaamheid, onderwijs, economie en arbeidsmarkt en veiligheid. Meerdere fracties 

hebben het net al genoemd, we zien echter nog weinig tot geen nieuwe plannen. Het Bestuursakkoord spreekt 

over ambities voor de komende vier jaar. Wat kunnen we dus nu al realiseren tot 2 of hooguit 3 jaar. Het college 

van B en W erkent dit ook, er is geen nieuw beleid. De drie besluitvormende raadsvergaderingen die we als 

gemeenteraad tot nu toe hebben gehouden sinds de gemeenteraadsverkiezingen hebben als hoogtepunten 

opgeleverd dat het voorstel om zonneparken in Roosendaal te realiseren voorlopig is ingetrokken door het 

college, alsmede het omstreden voorstel om te komen tot  een tankstation op de Meten 2. En voorzitter dat de 

portefeuillehouder Wmo is opgezadeld met een zeer ingewikkelde opdracht om de huishoudelijke hulp bij het 

huishouden op orde te krijgen, zowel inhoudelijk als financieel, door verkeerde keuzes van het vorige college. En 

voorzitter, het grootste nieuws is natuurlijk het aangekondigde afscheid van u onze burgemeester, wat ons het 

komend jaar voor de uitdagende opdracht stelt om een nieuwe burgemeester te vinden die past bij Roosendaal. 

Voorzitter, zit de gemeenteraad dan verder stil en geeft het onvoldoende opdrachten mee aan dit college? 

Geenszins. De PvdA en vele andere partijen in deze gemeenteraad hebben opgeroepen tot actie als het 

bijvoorbeeld gaat om te komen tot een Arbeidsmarktagenda een uitvoerings- en actieprogramma duurzaamheid 

en nieuw beleid ten aanzien van afvalverzameling. Voorzitter, wellicht kan het college inzicht geven in de stand 

van zaken met die punten die net zijn genoemd. Daarnaast is de PvdA bijzonder content met het feit dat 

Roosendaal de afgelopen maanden mede ook op initiatief van onze fractie zich heeft aangesloten bij de 

campagne regenbooggemeente, een aardgasvrije Westrand, een impuls voor de Openluchttheaters, een jaarlijkse 
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nostalgische kermis als uitvloeisel van het mooie feestjaar Roosendaal 750. Hopelijk binnenkort Roosendaal 

kinderpardon-gemeente en natuurlijk komend jaar werk maken van een verkeersontsluiting Tolberg. Voorzitter, 

dan komen we terug bij deze Begroting. Een Begroting die wij hebben beoordeeld aan de hand van onze 

uitgangspunten, rechtvaardig, duurzaam en solidair. Voor 2019 een uitdagende ambitie met de focus op de 

zogeheten onvermijdelijke lasten ziet de PvdA graag dat het college zich zal houden aan de eigen opgelegde 

strenge begrotingsdiscipline en het principe geen plan geen geld. Wat ons betreft vloeien daarom een aantal 

geoormerkte gelden als in de Begroting opgenomen terug in een te vormen Investeringsfonds. Dit 

Investeringsfonds kan dan worden ingezet voor concrete plannen die de gemeenteraad mee zal geven aan het 

college ten behoeve ook van de Kadernota van volgend jaar. Gelden die wat ons betreft beschikbaar zijn voor het 

Investeringsfonds en dat kan wellicht via een amendement geregeld worden is het overschot voor 2019, de 

structurele bijdrage voor de doordecentralisatie onderwijshuisvesting, een verzachting van het structurele extra 

budget voor cultuur. We hebben gezien dat daar een deel structureel geregeld moet worden, maar voor een deel 

nog geen plannen zijn. Een verlaging van het budget Binnenstadsdirectie, de dekking voor 2020 uit de 

risicoreserve Sociaal Domein de inzet van 1,2 miljoen die niet nodig is en de opheffing van de 

bestemmingsreserves courage en investeringsimpulsen om die zodoende onder te brengen in een nieuw te 

vormen Investeringsfonds. De VVD sprak al over een Innovatiefonds. Die komt met een motie. Ik denk dat we ook 

al financiële keuzes kunnen maken dat denkt althans onze fractie, om ook in deze Begroting al met wat gelden te 

schuiven. Nogmaals geen plan geen geld. Verder heeft de Partij van de Arbeid ook een wensenlijst als het gaat om 

de voorliggende Begroting. Het gaat om de volgende initiatieven: Allereerst de continuering van het Care 

Innovation Centre, we hebben hiervoor een motie en amendement voorbereid. We vinden het tegenstrijdig met 

het eigen Bestuursakkoord om de relatie te beëindigen ook om de bijdrage te beëindigen en het college is ook 

niet echt duidelijk welke kant zij op wil, omdat ze weer aangeven ja we gaan kijken naar een nieuw plan van het 

Care Innovation Centre en dan gaan we weer verder discussiëren. Vandaar dat we dat nu alvast willen borgen en 

voorzitter ik zou dan toch de griffie willen vragen om dat amendement alvast rond te delen. Waarbij ik moet 

aantekenen dat inmiddels VVD daar ook onder moet en ten tweede de motie ook waarin wij oproepen om 

continuering die kan ook mede worden ingediend met de VVD, voorzitter.  

De VOORZITTER: Ja, dat gaat u nu indienen? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik deel hem alvast rond. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer YAP: Om tijd te besparen dien ik hem waarschijnlijk dan officieel in in de tweede termijn. Voorzitter, het 

tweede initiatief Roosendaal op weg naar een rookvrije generatie. Het is wat ons betreft belangrijk om kinderen 

te beschermen tegen de schadelijk gevolgen van roken, meeroken door ze te laten opgroeien in een rookvrije 

omgeving. We zien hier al mooie initiatieven van bijvoorbeeld Voetbalvereniging BFC de kinderboerderij en 

recent ook het Bravis Ziekenhuis. Ook hiertoe zullen we een motie indienen in de gemeenteraad. Voorzitter, 

duurzaamheden we kennen mooie initiatieven in de omliggende gemeenten zoals het gaat om een groene daken 

subsidie en een impuls ruimtelijke adaptatie denk aan tegels eruit, planten erin de zogeheten Operatie 

Steenbreek en een stickersysteem voor reclamefolders wordt omgedraaid een ja-sticker op de voordeur of op je 

brievenbus als je folders wilt, dit juist om de afvalberg te verminderen. Voorzitter, we denken ook aan de aanpak 

woonlasten terugbrengen naar het landelijk gemiddelde. We hebben, ik geloof, in september van het college ook 

een uitgebreide notitie gekregen over het lokaal belastingdomein en de keuzes die daarin gemaakt kunnen 

worden. En we vragen daarin aan het college ziet u ruimte om de woonlasten die nu een stuk hoger zijn dan het 

landelijk gemiddelde terug te brengen tot dat landelijk gemiddelde. Voorzitter, werken moet lonen. Voorkom de 

armoedeval. We hebben hier al vaker in de raad daarover gesproken om te kijken naar de voorzieningen die we 
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hebben niet te normeren qua percentage, maar meer in te gaan op een geleidende schaal. Collega, ze is er 

vanavond niet maar, De Beer van de Roosendaalse Lijst heeft daar ook vaker over gesproken. Vraag ook aan het 

college hoe zij dat zien als het gaat om voorzieningen die nu beschikbaar zijn tot een bepaalde grens om daar 

wellicht een geleidende schaal op van toepassing te verklaren. Voorzitter, de verbinding met Wooncorporatie 

AlWel. We hebben kennis kunnen nemen dat men de Fatimakerk en het Fatimahuis wenst te verkopen. Hoe ziet 

het college dit omdat in de woningbouwprogrammering daar wel in gedachten was dat daar woningen zouden 

komen. En ziet het college wellicht in het kader van strategische aankopen vanuit het vastgoed hier een rol. En 

verder vragen we ook afspraken over sloop en nieuwbouw van de Joseph wijk, voorzitter. 

De VOORZITTER: Rondt u af? 

De heer YAP: Ik rond af. Nog twee punten, voorzitter. Mobiliteit, we hebben met de hele gemeenteraad 

Roosendaal-Bergen op Zoom ik geloof in maart of april van dit jaar nog op het station gestaan om de laatste 

internationale trein uit te zwaaien. Er is toen gepleit voor een snel alternatief. Kan de portefeuillehouder 

aangeven wat de stand van zaken is. En tot slot, voorzitter, een initiatief regionaal mediafonds. We hebben gezien 

de problematiek die speelt bij de ZuidWest FM, we hebben hier anders anderen, nog uitstekende pers en we zien 

wel dat onder druk staat ook juist om ons lokale werk goed in beeld te brengen. En het CDA begon daar ook al 

terecht over ZuidWest TV, maar nogmaals er zijn ook andere media die daarin van belang kunnen zijn en we gaan 

misschien wellicht, maar dat moeten we nog verder bedenken een motie inbrengen om te komen tot een 

regionaal Mediafonds ook in afstemming met de buurgemeenten. Voorzitter, simpelweg aan de slag. 

De VOORZITTER: Ja, dat lijkt me fantastisch.  U heeft twee, in ieder geval een vraag van de heer Van Gestel en 

aansluitend de heer De Regt. Meneer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u noemt het in een klein nootje daarnet, maar samen met de 

regio. Als u de motie op tafel legt kunt u dan ook ons wel voorhouden welke regiopartners u dan wel gevonden 

heeft om dat voor elkaar te krijgen? 

De heer YAP: Zeker, voorzitter, het is nog een eerste inzet, de uitwerking volgt uiteraard. 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Uw motie over het amendement of wat er ook gaat komen over het 

regiofonds of over het mediafonds, regionaal mediafonds. Is dat een soort verkapte subsidie aan ZuidWest TV of 

hoe moet ik dat zien? 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Nee, voorzitter, ik noemde die partij omdat CDA die ook net ook nadrukkelijk heeft genoemd. Juist 

niet, ik ken meer uitstekende media. Volgens mij zitten ze vandaag ook hier in de zaal. Er zijn andere bronnen die 

we kunnen gebruiken. We zien al in diverse gemeentes dat de conclusie is dat met name ja de berichtgeving over 

lokale zaken, lokale items onder druk staat puur vanwege financiële problematiek. Nou daar zouden we eens 
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kunnen kijken of dat met de regio kunnen oplossen zeker ook omdat we daar wel budget bij hebben. Maar 

nogmaals ik breng het hier als eerste gedachtenspinsel. We gaan goed nadenken over de uitwerking daarvan. 

De VOORZITTER: Ja, de heer Van Gestel, nog eventjes. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, eerste gedachtenspinsel vind ik dan een beetje vaag als u wel hier vanavond 

durft om een cadeautje te willen gaan uitdelen aan BN DeStem, maar niet man en paard noemt wat u nu precies 

bedoelt met uw gedachtenspinsel. Dat vind ik een beetje goedkoop, dus ik ken u voorzitter als inhoudelijk man. 

Leg hem gewoon op tafel. 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Nee, voorzitter, daar kan ik simpel over zijn als we iets op tafel leggen, dat heeft u net gekregen. Dat 

is al hetgeen wat we concreet hebben gemaakt hier vanavond. 

De VOORZITTER: Ja, nou daar moet u het mee doen. Ja, zo is het meneer Yap. Dank u wel voor uw… O mevrouw 

Van der Star nog, dezelfde fractie en… 

Mevrouw VAN DER STAR: Mag ik nog een vraag stellen? 

De VOORZITTER: Ja, ik ken die trucjes. Maar vooruit, één vraag. 

Mevrouw VAN DER STAR:  Ik heb een hele, ja ik heb geen korte vraag maar je gaf aan dat je een Investeringsfonds 

wil starten en daar gaf je onder andere aan met verlaging primair huisvesting, cultuur en je gaf ook aan de 

voorziening voor het Sociaal Domein. Bedoel je daarmee dat je die dekking uit de Begroting wilt halen? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, het zou vreemd zijn als ik die dekking niet uit de Begroting zou halen want dan 

toveren we als PvdA-fractie geld in Roosendaal. Ik zal uitleggen wat we bedoelen. Er ligt al een concept-

amendement maar die durf ik nog niet rond te delen, voorzitter. Die is wellicht ook nog te ingewikkeld. Kijk simpel 

is dat we de afspraak hebben geen plannen, hoe noem je het, geen plan geen geld. En we zien in deze Begroting 

en dat hebben we al eens vaker gezien, hebben we bijvoorbeeld in het verleden gezien van sport geef mij het 

college alvast budget structureel voor de komende jaren, maar daar waren dan nog geen plannen. Daar is op zich 

niets mis mee, maar wij vinden als je die zuiverheid moet bewaken. Geen plan geen geld. Nou, we hebben in de 

Begroting een aantal punten genoemd die zogenaamd onder het kopje onvermijdelijke lasten staan opgenomen. 

De heer Van Gestel zit te schrijven, ik denk dat hij wel de pagina kan aantonen maar ik weet niet op welke pagina 

het staat. Ik heb de Begroting niet voor me. Welke? Pagina 10, voorzitter, maar daarin staat bijvoorbeeld 

opgenomen extra budget voor cultuur 250.000 structureel.  

Mevrouw VAN DER STAR: Daar heb ik zelf ook naar gerefereerd, dus dat stuk ken is. 

De heer YAP: Ja, eens. Maar als je ziet dan op antwoorden op de memorie van vragen die we hebben gesteld, 

memorie van antwoord dan staat er ja we hebben verplichtingen structureel maar dat hebben we niet vastgelegd 
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in de Begroting. Maar dat is niet 250.000 euro, dat was volgens mij bij elkaar opgeteld iets meer dan 100.000 

euro. Dan zeggen wij dan is het zuiver om een Investeringsfonds in te stellen om bijvoorbeeld dat extra budget 

cultuur te verzachten met een ton en wethouder kom maar met goede plannen of wij als raad komen met goede 

plannen. Dan hebben we wel dat ton voor cultuur eventueel. 

Mevrouw VAN DER STAR: Dat begrijp ik, dat was mijn punt ook niet. Mijn punt ziet op die 1,2 miljoen van Sociaal 

Domein die je daarvoor wilt gebruiken. 

De heer YAP: Ja, ook een voorbeeld. 

Mevrouw VAN DER STAR: Als, ik zou zeggen als sociale partij zou je toch juist dat gedekt willen hebben. En als je 

hem weghaalt, haal je, leg je een Begroting open, terwijl we zojuist heel voorzichtig hebben begroot lijkt mij. Dus 

ik snap die link niet. 

De VOORZITTER: Uw vraag is duidelijk. Ja.  

De heer YAP: Ik snap de vraag, voorzitter. En ik zal dat ook uitleggen. Voor 2019 zeggen we nee die dekking moet 

er staan anders kampen we met een tekort. Maar voor 2020 hebben we in de voorliggende Begroting uit m’n 

hoofd een overschot van 2,6 miljoen. Dan hoeven we die dekking van 1,2 miljoen voor het beschermd wonen 

helemaal niet in te zetten. Want zonder die activering uit die reserve Sociaal Domein hebben we genoeg geld. Dus 

dan zeg ik stop die 1,2 miljoen in dat Investeringsfonds of dat Innovatiefonds van meneer Van den Beemt, maar 

dat is dan toch niet nodig. Dan gaan we geld activeren uit de reserve voor iets wat we niet nodig hebben. Dus ik 

volg dat niet, voorzitter. En zo hebben wij die onvermijdelijke lasten beoordeeld om te kijken zit er een plan 

onder, is het noodzakelijk. Zo niet, dan komt het college maar later terug als ze plannen hebben. Of wij kunnen 

het gebruiken als raad natuurlijk dat is het meest ideale scenario richting Kadernota van volgend jaar of wanneer 

dan ook, als we goede plannen hebben. 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel meneer Yap. Vervolgens ga ik naar de fractie Burger Belangen Roosendaal, 

mevrouw Bozkurt. O sorry, hoe kan ik toch meneer Emmen vergeten. Ik was zo georiënteerd op meneer Raggers. 

Maar neem me niet kwalijk, meneer Emmen u want in de sprekersvolgorde bent u nu aan de beurt. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ondanks de afwezigheid van mijn collega hebben we nog altijd twee 

zetels.  

De VOORZITTER: Nou, maak ze waar. 

De heer EMMEN: Dank u wel. De eerste Programmabegroting van deze raad, de eerste Programmabegroting van 

dit college, eerste stap in de uitvoering van het coalitieakkoord maar ook een Begroting waar vanwege de 

verkiezingen geen Kadernota aan vooraf is gegaan en daardoor minder gebaseerd is op input vanuit de raad en 

derhalve minder ambitieus. Ik zal het woord beleidsarm vermijden. Maar, voorzitter, dat doet geen afbreuk aan 

de kwaliteit van de Begroting. Hoewel 2019 financieel gezien geen gemakkelijk jaar wordt zijn de ambtenaren er 

wederom in geslaagd om een sluitende Begroting op te stellen. Daarnaast geven de meerjarenramingen voorlopig 

veel goede hoop op meer financiële ruimte in de toekomst. Wel zijn er enkele aspecten van de 
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Programmabegroting 2019 die D66 Roosendaal graag even aan zou stippen. Allereerst transparantie en 

bestuurscultuur. Deze raad en dit college hebben samen uitgesproken werk te gaan maken van een open 

bestuurscultuur, een betere communicatie met onze inwoners en het verkleinen van de kloof tussen burger en 

politiek. Het doet D66 Roosendaal goed dat dit nogmaals in de Begroting wordt onderstreept. D66 Roosendaal wil 

graag benadrukken dat het verder gaat dan alleen het faciliteren van inspraak en het proactief communiceren 

over beleid en plannen. Om onze inwoners en ondernemers in staat te stellen actief mee te doen maar bovenal 

ook om hen in staat te stellen eigen verantwoordelijkheid te nemen moeten we ons actief inzetten om op 

begrijpelijke wijze te communiceren. Veel van onze inwoners hebben moeite met het begrijpen van schriftelijke 

informatie. Juist daar waar het kwetsbare inwoners betreft is het van groot belang dat wij hen aanspreken op een 

duidelijke en begrijpelijke manier. Hierbij doelt D66 op de communicatie over uitkeringen, toeslagen, 

schuldhulpverlening, belastingen en zorg zoals de HbHplus. Daarnaast kent Roosendaal een aanzienlijk aantal 

arbeidsmigranten dat vermoedelijk alleen zal groeien. D66 gelooft dat het aanbieden van de belangrijkste 

informatie in andere talen dan alleen in het Nederlands kan helpen overlast te beperken. We denken hier aan het 

aanbieden van een overzicht van gedrag- en omgangsregels. Maar ook het voorkomen van misstanden door deze 

arbeidsmigranten beter te informeren over hun rechten en de wet- en regelgeving rondom werk, huur en 

huisvesting. D66 Roosendaal overweegt daarom een motie omtrent begrijpelijk Nederlands in de gemeentelijke 

communicatie en een motie voor het meertalig aanbieden van basale informatie over de gemeente, regels, 

rechten en regelgeving. Ten tweede, voorzitter, maakt D66 Roosendaal zich zorgen over het proces rondom de 

doordecentralisatie van de basisschoolhuisvesting. Hoewel wij vertrouwen hebben in de voortvarende wijze 

waarop de wethouder deze zaak heeft opgepakt, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de 

totstandkoming van de door de raad gewenste IKC’s door dit lange proces veel vertraging oploopt. We hopen dat 

de portefeuillehouder erin zal slagen in 2019 tot overeenstemming te komen met de schoolbesturen en dat de 

realisatie van IKC’s snel doorgang gaat vinden. D66 Roosendaal is verheugd met de extra aandacht voor cultuur. 

De komst van cultuurcoaches naast sportcoaches op basisscholen kan volgens D66 bijdragen aan de 

cultuurparticipatie als aan het beperken van de overlast of criminaliteit door hangjongeren. Zelfontplooiing door 

middel van sport of cultuur kan tenslotte zin geven aan het leven en biedt een positief alternatief voor ongewenst 

gedrag. Ook zijn we blij om te lezen dat er in 2019 gewerkt zal worden aan de actualisatie voor de 

Monumentenlijst met aandacht voor de moderne architectuur uit de wederopbouwperiode. Hiermee zal 

Roosendaal vooruitlopen op andere gemeenten in de bescherming van ons moderne erfgoed. Graag zou D66 ook 

aandacht willen voor de omvang, omgang sorry, met de kerkgebouwen die in 2019 aan de eredienst onttrokken 

zullen worden. Het gemeentebestuur heeft een rol in het vinden van een waardevolle invulling voor deze veel 

bepalende gebouwen. In het programma werk en ondernemen vragen wij ons af in hoeverre nog werk gemaakt 

wordt van het ondersteunen van de kleine familiebedrijven in hun streven naar groei en het genereren van meer 

kwalitatieve arbeidsplaatsen, zoals omschreven in de unaniem aangenomen motie kleine familiebedrijven van 

november 2015. D66 wil ook het belang van de energietransitie benadrukken. In de Begroting wordt nu slechts 

educatie en bewustwording met betrekking tot duurzaamheid, de circulaire economie en natuur- en milieu 

educatie genoemd. Gezien het belang van de energietransitie de urgentie en de verwachte kosten die hiermee 

gemoeid gaan vinden wij dit nog ruimschoots onderbelicht. De problemen in de HbHplus zijn inmiddels meer dan 

bekend bij iedere Roosendaler, de dekking staat onder druk en krijgt een vervolg in de Meerjarenbegroting 2019-

2022 en wethouder Raaijmakers gaat mede ondersteund door de recente unaniem aangenomen motie “De cliënt 

centraal” aan de slag met het verhogen van de kwaliteit van de hulp in de huishouding en de tevredenheid van de 

cliënt. D66 is hoopvol dat een duurzame kwalitatieve oplossing tot stand zal komen in 2019. Het laatste punt dat 

D66 Roosendaal aan wil stippen is de status van de ontsluiting van de Tolberg. Bijna 8 ton ligt in de kas en de roep 

om actie is onverminderd groot. D66 hoopt van harte dat er in het Begrotingsjaar 2019 mede ook in het nieuwe 

gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan eindelijk  actie ondernomen zal gaan worden. Afsluitend voorzitter, 

mogen wij ons als gemeente gelukkig prijzen met weer een sluitende Begroting. Ondanks enkele tegenvallers en 

betrekkelijk weinig financiële ruimte in 2019 is onze gemeente financieel gezond. De Begroting sluitend en 

voldoen wij met een verwacht weerstandsvermogen van 2,1 ruimschoots aan de norm. Zoals aan het begin van 

deze termijn wil ik graag nog een keer wijzen op onze gezamenlijke doelstelling om constructief op respectvolle 
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wijze samen te werken. D66 hoopt dat wij gezamenlijk als volledige raad kunnen werken aan de eventuele moties 

en amendementen die deze Programmabegroting nog beter kunnen maken, die onze gemeente nog beter 

kunnen maken. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. U heeft een vraag van de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel voorzitter. Eigenlijk een algemene vraag. U heeft het over voorgenomen moties en 

amendementen dat geldt eigenlijk ook voor de andere partijen. Het zou handig zijn als we die voor maandag in de 

fractie hadden, dan kunnen we er alvast even naar kijken en dan verrast u ons niet komende donderdag om vijf 

voor twaalf.  

De heer EMMEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan vanzelfsprekend niet spreken voor de andere fracties maar wat 

betreft de voorgenomen moties van D66 kunt u die voor maandag verwachten. 

De VOORZITTER: Fijn. Dank u wel meneer Emmen. Dan ga ik naar de fractie van Burger Belangen Roosendaal, 

mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Geachte voorzitter, wethouder, raadsleden en aanwezigen, ik wens ons allen een vruchtbare 

vergadering. Dit is mijn eerste algemene beschouwing als Burger Belangen Roosendaal en ik ben best wel 

zenuwachtig. Dus wees een beetje aardig tegen mij. U heeft kunnen zien in BN DeStem wat ik allemaal kan met 

een hark. Voorzitter, voor de volgende Begroting zou ik graag een idee mee willen geven die de controlerende 

taak van de raad zou kunnen vergroten. Bij ieder Programma zou een kader kunnen komen met de onderliggende 

nota’s, dus als aangaande een bepaald programma weer nota’s daar onderliggen die dan benoemen. Het raadslid 

kan gerichter lezen en weet dan ook welke voorgeschiedenis zich heeft afgespeeld. Voorzitter, we voldoen aan de 

eis vanuit het provinciale toezichtkader om een sluitende Begroting te hebben. En we sluiten het Begrotingsjaar 

2019 positief af met een bedrag van 83.500 euro. In 2022 hebben wij een positief saldo van 10.815.000 euro in 

totaal. In 2019 is er weinig financiële ruimte voor nieuw beleid, maar de jaren daarop weer wel. Bij de Kadernota 

van 2020 komen er nieuwe voorstellen uit het Bestuursakkoord, we zullen het afwachten en op dat moment onze 

bevindingen geven. Wees voorzichtig met grote ambitieuze plannen, omdat we voorzichtig om moeten gaan met 

toekomstige meevallers. Geld opmaken dat we nog niet hebben vind ik risicovol. Voorzitter, zoals u ook hebt 

kunnen vernemen is dat de inwoners en ondernemers erg tevreden zijn over de publieke dienstverlening van de 

gemeente Roosendaal en ook voelen de ondernemers en bezoekers zich erg veilig. We krijgen meer dan ruim 

voldoende waar we toch best wel trots op mogen zijn. De gemeente Roosendaal scoort ook redelijk hoog als het 

gaat om te wonen en vrije tijd door te brengen. De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en 

ondernemers. Voorzitter, Burger Belangen Roosendaal zou het geen probleem vinden als de doelstellingen van 

het college in 2019 als het gaat om de percentage huishoudens met een volledige bijstandsuitkering naar 

beneden worden afgesteld. Ik zal hiervan een voorbeeld geven om het duidelijk te maken. In 2015 was het 

percentage huishoudens met een volledige bijstandsuitkering 3,8% in 2016 3,9% en in 2017 praten we over 4%. Er 

is dus ieder jaar een stijging van 0,1%. De doelstelling van het college is terugbrengen naar 3%. Dus wat ieder jaar 

met 0,1% stijgt wil het college met 1% terugdringen. Dit is denken wij niet reëel en ook niet haalbaar. Afremmen 

van de stijging zou misschien een reële ambitie zijn en ook haalbaar. Uiteraard zou het mooi zijn als het wel 

gehaald wordt, maar wij hebben uiteraard geen invloed op externe invloeden. Maar mocht het toch lukken, 

voorzitter, dan krijgt het gehele college een gratis knipbeurt van mij.  

De VOORZITTER: Wethouder Lok is de eerste! 



22 
 

Mevrouw BOZKURT: Voorzitter, Burger Belangen Roosendaal vindt het niet normaal en onbegrijpelijk dat anno 

2018 nog kinderen zijn die zonder ontbijt naar school komen. Zoals zonder benzine een auto niet verder komt zo 

komen kinderen zonder ontbijt ook niet ver in hun ontwikkeling. Hier word ik erg, erg verdrietig van. Op dit 

moment is het nog steeds zo dat 5% van de kinderen zonder ontbijt de deur uitgaan. Elk kind dat zonder ontbijt 

de deur uitgaat is naar onze mening één teveel. We hebben hierover ook middels een brief aandacht voor 

gevraagd. Voorzitter, Burger Belangen Roosendaal heeft een motie opgesteld en die wordt op dit moment verder 

uitgewerkt. Strekking van de motie is om extra aandacht te vragen en actie te ondernemen tegen kinderen die 

zonder ontbijt naar school komen. Ik hoop van harte, voorzitter, dat we hierover met heel de raad eens zullen 

worden en geen politiek gaan bedrijven hierover, unaniem de motie aannemen is dan ook mijn droom. Voorzitter, 

ik sluit hierbij mijn eerste termijn af en bedank iedereen voor het luisteren. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Bozkurt. Ging u goed af hoor. De fractie van de ChristenUnie, mevrouw 

Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan geen gratis knipbeurten geven, sorry daarvoor. Ja, wat 

zei u ik hoorde het niet. Ja, dank u wel. Ja, ik wil het college en de ambtenaren uiteraard bedanken voor hun inzet 

om weer een sluitende analyse te maken voor de komende jaren voor de ChristenUnie is dit de eerste 

behandeling van de Programmabegroting en ik zal in deze eerste termijn een aantal onderdelen uit de Begroting 

in relatie tot het Bestuursakkoord willen bespreken, daarbij wil ik wel graag als eerste opmerken dat de 

ChristenUnie het Bestuursakkoord daadkrachtiger vindt dan het beleid zoals gepresenteerd in deze 

Programmabegroting. Voorzitter, een van de pijlers van het Bestuursakkoord is dat inwoners duurzaam 

deelnemen aan de samenleving. Wij geloven dat de hele maatschappij er baat bij heeft als de zwakkere in de 

samenleving daarbij de nodige ondersteuning krijgen. En deze groep is heel moeilijk te bereiken. Problemen 

stapelen zich op zoals schulden, huurachterstand, opvoedingsproblematiek, vervuiling, verslaving, criminaliteit, 

etcetera. Integraal deskundig ingrijpen is nodig met oog voor kindveiligheid en herstel van het normale leven. 

Voor dit integraal deskundig ingrijpen is nog geen aandacht besteed in de Programmabegroting. Onze vraag aan 

de wethouder is om de komende jaren steeds aandacht te hebben voor deze groep, die leiden onder multi-

problematiek en die niet de juiste integrale hulp kunnen krijgen van de gevestigde maatschappelijke instellingen. 

Hier is ook het nodige budget voor nodig. En zeker als we in de Programmabegroting lezen dat het tekort op het 

beschermd wonen nog steeds niet is opgelost. Er zullen beheersmaatregelen genomen worden en er zal een 

strengere toetsing bij indicatiestelling plaatsvinden. In een eerdere Commissievergadering is aan de wethouder 

gevraagd wat deze beheersmaatregelen inhouden en hoe deze toetsing eruit zal komen te zien. Helaas hebben 

wij tot op heden nog niets vernomen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt wat 

precies gaat veranderen in het voortraject voor omwonenden. Het gaat namelijk om mensen die niet of 

onvoldoende in staat zijn om in hun eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. De zorg moet door blijven gaan wel 

in een andere vorm. We hebben het dan over de ambulante zorg waar de Commissie Dannenberg het over heeft 

onder andere. Wordt hier rekening mee gehouden? Voorzitter, er loopt ook een lobbytraject. Eerder heb ik zelf 

contact gehad met de assistent van Staatssecretaris Blokhuis en heb ik de wethouder hiervan op de hoogte 

gebracht. Er werd aangegeven dat ze op de hoogte zijn en dat we zeker aan de bel moesten trekken als we 

merkten dat door het tekort mensen tussen wal en schip belangen of toch problemen dreigen te ontstaan. Maar 

helaas hebben we dat nog niet goed in beeld. Het inzichtelijk maken van de gevolgen van het tekort zal het 

lobbytraject zeker ten goed komen. Wij vragen daarom aan de wethouder om de komende periode de genomen 

beheersmaatregelen, de nieuwe toetsing en de complete gevolgen hiervan aan de raad mede te delen. 

Voorzitter, helaas is niet alles wat in de Programmabegroting staat vermeld even duidelijk voor ons. Zo hebben 

wij een aantal vraagtekens bij de gepresenteerde doelstellingen zoals opgenomen in bijlage 3 maatschappelijke 

effecten en indicatoren. Neem bijvoorbeeld het aantal thuiszitters onder leerplichtige jongeren. In 2017 waren 

dat er 9 en de doelstelling voor 2019 is 20. Dat is meer. Het aantal jeugdigen waarvoor een onderzoek naar 

kindermishandeling is gestart 2017 40 en doelstelling 2019 174. Of bijvoorbeeld de percentages die betrekking 
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hebben op het activeren van inwoners voor de buurt of percentage voor het terugdringen van de eenzaamheid. 

Soms te ambitieus vind de ChristenUnie. Over deze onduidelijke doelstelling is eerder al een aantal vragen 

gesteld. Als antwoord wordt gegeven dat deze waarden bepaald worden door de streefniveaus per indicator. 

Voor ons als gemeenteraad blijft het echter belangrijk dat de doelstellingen die opgenomen worden in een 

document als de Programmabegroting duidelijk zijn. Dergelijke percentages geven ons als raad geen inzicht wat 

de onderliggende verklaringen zijn en hoe de doelstellingen behaald en bepaald worden. De ChristenUnie hecht 

er daarom belang aan als de raad tussentijds geïnformeerd wordt over de maatschappelijke effecten en om de 

onderliggende verklaringen te vernemen. Wij zijn benieuwd wat de andere partijen van dit voorstel vinden. 

Voorzitter, de ChristenUnie vindt dat er snel aandacht moet komen voor de zogenaamde zwerfjongeren. 

Jongeren die op hun 18e verjaardag abrupt de jeugdzorg uit moeten zonder een perspectief op een huis of een 

baan. Het gaat vaak om jongeren met een licht verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn. In het 

Bestuursakkoord staat ook gelukkig opgenomen dat er aandacht komt voor deze groep. Voor de ChristenUnie is 

het belangrijkste dat er naast alle preventieve stappen ook concrete stappen gezet worden voor die jongeren die 

nu in de problemen zitten. Een dak boven hun hoofd en directe begeleiding om hun leven op orde te krijgen. Er 

zijn al projecten in omliggende steden die hier succesvol mee zijn gestart. Graag zouden wij willen zien dat ook 

Roosendaal dit oppakt. Hier willen wij mogelijk in de tweede termijn verder op ingaan, hopelijk ook samen met de 

andere partijen. Voorzitter, het doorbereken van de vicieuze cirkel om armoede die van generatie op generatie 

gaat is misschien wel het moeilijkste om te kunnen bewerkstelligen. Maar tegelijkertijd ook het beste om de 

armoede in de samenleving te bestrijden. Twee jaar geleden is hier zelfs een raadsbrede motie over aangenomen. 

Hoe deze motie precies is of wordt uitgevoerd is voor ons niet duidelijk. Wat wij wel weten is dat het begin van 

het doorbreken van deze vicieuze cirkel al begint in de kinderjaren, in het primaire onderwijs. Wethouder Van 

Poppel had in de Commissievergadering van 30 november van 2013 al een toezegging gedaan om aan de raad te 

zullen terugkoppelen hoe de output uit de gesprekken met kinderen over armoede gekoppeld wordt aan het 

kindpakket. Wij hebben hier nog niets over teruggezien. Voorzitter, kinderen weten veel ze zien veel en kunnen 

verrassende ideeën hebben en verbanden zien. Ons voorstel is daarom om hier als gemeente nu concrete 

stappen te gaan zetten en projecten die dit mogelijk te maken te ondersteunen. Wij zullen dit mogelijk verder 

uitwerken of in de tweede termijn of bij de behandeling van de raadsmededeling over de werken van de 

armoederegisseur. Voorzitter, tot slot, we lezen in vele beleidsstukken terug we stimuleren inwoners van 

Roosendaal om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Hier staan wij als ChristenUnie 

helemaal achter, maar laten wij alstublieft niet de groep vergeten die het echt niet gaat lukken op eigen kracht. 

En laten we ook stilstaan bij de gedachte dat mensen zich misschien wel door de steeds grotere stimulans om 

alles zelf te doen zich nog eenzamer kunnen gaan voelen. Wij zijn blij dat de gemeente meer gaat samenwerken 

binnen netwerken op dit thema. En de eerdere toezegging van de wethouder dat de gemeente ook kerken gaat 

betrekken bij het onderwerp eenzaamheid zijn we heel blij mee. Aandacht voor zingeving voor mensen die daar 

behoefte aan blijken te hebben kan de psychische gezondheid zeker bevorderen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk. Dan zijn, is van de zijde van u raad de eerste termijn 

uitgesproken. Dan geef ik nu de wethouders de gelegenheid om de vragen die op hun portefeuilles zijn gesteld 

om daar een reactie op te geven voor zover aan de orde. Ik begin bij wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter. Een vijftal vragen gesteld. Ik zal trachten die in ieder geval kort te 

beantwoorden. Allereerst de vraag van de VLP over het dividend van Saver. Dat vind ik een hele terechte vraag en 

ook een goed onderwerp. Moeten we de afgelopen jaren toen ik verantwoordelijk was voor Saver, altijd met 

Saver-discussie gehad van in hoeverre moet een overheid N.V. moet winst maken. In hoeverre moeten wij altijd 

maar blij zijn met de dividenduitkering van Saver, want dat is een algemene opmerking maar die heeft natuurlijk 

wel betekenis. Wij zien natuurlijk de dividend wat teruglopen. We hebben ook u weet ook een deel van het 

dividend ingezet voor de bekostiging van de Milieustraat wat dat betreft wordt dat, ja nu zie je het verder 

teruglopen. Is natuurlijk financieel gezegd van dan pakken we dat tekort uit de voorziening, want anders zou het 
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uit de algemene middelen moeten pakken. Dat is inderdaad even een maatregel. Wat ik wel wil toezeggen 

voorzitter, dat doe ik in samenspraak met collega Koenraad. We hebben samen afgesproken als het komt de 

verdere vernieuwing van de afvalinzameling en de financiële effecten daarvan dat we met elkaar heel gedegen 

het gesprek voeren in hoeverre dat en ik zal het maar zeggen het dividend van Saver altijd nog naar de algemene 

middelen moet vloeien of dat ik dat inzet ten behoeve van die burger. Wat dat betreft denk ik een onderwerp 

waarmee ik niet het idee heb dat ik met een korte beantwoording en daarmee recht zal doen aan de vraag. Maar 

laten we dan ons richten op de plannen die daar, die daarvoor gaan komen. Dan inderdaad ook de vraag over 

250.000 euro cultuur structureel. Natuurlijk geen plan, geen geld. Niet helemaal waar, ik kan het nog verder 

aanvullen. U ziet ook in de Begroting dat bij de hele analyse van het cultuurveld en deels, voorzitter weet u raad 

dat, bijvoorbeeld 100.000 euro voor het Cultuurfonds is in de Begroting 2018 maar eenmalig uitgekeerd. En we 

hebben toch gemeend ook, want anders kunnen we het hele cultuurnetwerk stopzetten in ieder geval gezegd 

hebben, hier gezegd, in ieder geval moeten wij die ton structureel maken anders heeft het cultuurnetwerk 

helemaal geen basis. Zitten nog een aantal andere zaken die we hebben opgelost ook de cultuurprijs. Ik ben zelf 

van mening ook en u college ook, voorzitter, dat die cultuurprijs ook bestendig moet worden. Dat was niet goed 

geregeld in de Begroting. Met andere woorden eigenlijk nogal wat zaken die niet goed in die Begroting zaten, 

incidenteel structureel gemaakt. Waarbij ook nog een keer dat er soms een tegenvaller is. Bij het oprichten van 

een cultuurcluster de overgang van het erfgoedmuseum hebben we nu geconstateerd de analyse dat daar toch 

nog structureel tekort op zit. Zijn een paar zaken boven water gekomen. Dat zijn een paar zaken. De 

openluchttheaters. Ik zou met een voorstel komen rond de openluchttheaters, had ik nog even op papier kunnen 

zetten. Ik ben vergevorderd met het openluchttheater Nispen om tot elkaar te komen in welke vorm dat daar een 

structurele ondersteuning nodig zou zijn en hoeveel. En dat is een interessant proces ook met het 

openluchttheater Vrouwenhof waar wij bezig zijn met elkaar een scenario niet alleen een structurele bijdrage, 

maar of we ook het complete openluchttheater zouden kunnen verbeteren. En tot slot, niet vermeld dat is een 

omissie we zijn in gesprek met alle gebruikers van het Essent-gebouw Mariadal. U weet dat we daar op het oog 

hebben de school aan het Bovendonk. Volgende week leiden die gesprekken tot een bijeenkomst waar we met al 

die gebruikers hopelijk afspraken kunnen gaan maken over de inhuizing van Bovendonk. Of daar kosten aan 

zitten, structurele kosten, dat kan ik nu niet goed in beeld brengen. Maar inderdaad zoals u zegt het plan 

daarvoor hebben we wel. Welke financiële effecten dat gaat hebben dat weet ik niet helemaal, maar goed dat en 

ik hoop in die zin, nogmaals, die voorstellen komen zonder meer in uw richting. ZuidWest TV. Intensieve 

gesprekken met Zuidwest TV beetje kort door de bocht, maar we zijn van mening, zijn we alle drie de gemeenten 

van mening als iemand zegt ik kom geld tekort dan ga je niet gelijk geld bijgeven, dan ga je goed in gesprek met 

elkaar van waarom kom je geld tekort. Hoe ziet de hele financiering eruit, hoe ziet de kostenstructuur eruit, wat 

wilt u nu precies. Daartoe een goed gesprek en dan met elkaar te bepalen in hoeverre dat er nog geld meer nodig 

is dan de subsidie die men al krijgt, voorzitter. Ja, woonlasten, heb goed begrepen zien wij mogelijkheden tot 

verlaging van woonlasten. Ja, laat ik het omkeren, voorzitter.  Als u raad echt van plan is om de komende jaren de 

woonlasten te gaan verlagen, ja dan zullen we dat ook moeten betrekken natuurlijk bij de Begrotingsbehandeling 

en ook bij de Kadernota in hoeverre dat dat nodig is. Soms wordt er gezegd ja we liggen boven het gemiddelde. 

Ja, dat is dan jaren we leveren ook vaak jaarcijfers aan waar dat aan ligt. Je moet dan ook het onderscheid maken 

je ziet bij ons gemiddeld gezien de rioolheffing, dichte stedelijke gebieden, grotere steden die hebben nu eenmaal 

een grotere rioolheffing dan anderen. Kan ik hele verhalen over houden, maar dat ga ik niet doen. Bovendien wil 

ik ook wijzen wat altijd een groot goed is in Roosendaal, dat is de volledige kwijtschelding van rioolheffing en 

afvalstoffenheffing van de minima die we in solidariteitsgedachte in die woonlasten hebben zitten. Dus 

mogelijkheden om de woonlasten te verlagen zeer zeker. Maar aan de andere kant zal dat ook wel en ik zal niet 

beweren dat het communicerend vat ooit is overgelopen, maar dat is acht jaar geleden zal ik hier niet over 

beginnen maar dat is wel ongeveer hetzelfde stelsel. Tot slot de Fatimakerk, enkele jaren bezig geweest met 

AlWel met de woningcorporatie met de ontwikkeling van de Fatimakerk en omliggende panden, dat is er nooit 

echt eigenlijk heel veel modellen om daar een woonvoorziening Fatimakerk. De woningcorporatie bleek daar niet 

goed in staat te zijn, heb ik toch gemeend met de verkoop ervan dan een ontwikkelaar daar beoogt wat meer 

mogelijkheden toe ziet. Ja, wat nu tot aankoop als gemeente, dat zou ik echt ernstig afraden om dat gewoon niet 
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te doen. Laten we even kijken hoe die ontwikkelaar met die kerk omgaat. Wat mij wel deugd doet dat we 

eindelijk na jaren met die Fatimawijk, dat die plek gewoon nu eindelijk een keer goed tot ontwikkeling komt. En 

wat nieuws is ook om de hoek dat verschrikkelijke braakliggende terrein waar we inmiddels ook vergevorderd zijn 

met de invulling daarvan. Maar ik denk dat hele wijk daar als totaliteit flink voordeel aan gaat hebben. Dank u 

wel. 

De VOORZITTER: Ja, nog een vraag aan u. Eerst mevrouw Van der Star.  

Mevrouw VAN DER STAR: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat dividend van de Saver nu van 

de reinigingsvoorziening wordt afgehaald. Wat mijn vraag dan is waarom werd in het verleden de meeropbrengst 

dan wel in de algemene reserves gedaan en kan je nu wel een tekort of ga je nu wel uit de reinigingsvoorziening 

halen. 

De heer THEUNIS: Ja, beetje een technische discussie maar u voert in feite wel van laat ik zo zeggen wat korter 

door de bocht van het meerdere dividend dat mocht graag in het algemene middelen ontvangen en nu ik een 

keer een tekort heb haal ik het uit de voorziening. En dat klopt ook. Maar ik geef u, maar u heeft volstrekt gelijk 

om te zeggen van dat klinkt een beetje raar. En daarvoor zeg ik ook en daar moeten we het dan ook naar hebben 

want dat kun je een keertje doen maar dat is natuurlijk geen systematiek. Laat dat duidelijk zijn. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden geprobeerd op de valreep in onze termijn nog 

iets te vragen over de toeristenbelasting, misschien is het niet duidelijk als vraag naar voren gekomen. Vanuit de 

fractie, de fractie van de VVD bestaat de vraag is het mogelijk om meer inzicht te geven waartoe de 

toeristenbelasting dient. Het gaat niet alleen om de centen maar ook de administratieve lasten die erbij horen 

voor de ondernemers en wellicht is er meer begrip voor dit soort lasten als mensen ook zien wat ermee gebeurt.  

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer THEUNIS: Ja, een beetje ingewikkeld, voorzitter. Want als je kijkt een toeristenbelasting wordt betaald 

door iemand die hier tijdelijk verblijft. De toeristenbelasting van volgens mij, onze grootste inkomsten van 

toeristenbelasting halen wij uit arbeidsmigranten. Dat is ook toeristenbelasting. Ja, je zou het een korte 

verblijfsbelasting van qua arbeidsmigranten zou ik die link naar opbrengsten en kosten volgens mij redelijk goed 

kunnen maken als ik kijk naar toeristen. Ja, we kunnen dat even op een rijtje zetten waar dat geld precies naartoe 

gaat, dat weten we natuurlijk niet maar beter inzichtelijk maken een link wat je nou precies doet met die 

toeristenbelasting. Ja prima, ik kan ook zeggen een deel van de toeristenbelasting ga ik inzetten voor de aanleg 

van de jachthaven Stadsoevers. Maar dan moeten we even gaan kijken wie precies die relaties aanbrengt, maar 

die zijn er natuurlijk wel. 

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter en waar wij eigenlijk ons betoog mee begonnen was dat we het gevoel 

krijgen dat de vormgeving van de Begroting jaarlijks steeds beter en gedegener wordt, maar ook steeds 

technischer. Ik heb daar iets over gezegd. Als je, ik denk dat het klopt dat je pas op pagina 70 van de bijlage ziet 

wat nou eigenlijk de totale Begroting is van de gemeente Roosendaal. En herkent het college zich hierin en ziet u 

kans om daar eens over na te denken in de toekomst om de vormgeving wat inzichtelijker te maken? 
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De heer THEUNIS: Ja, ik zie daar best wel mogelijkheden, natuurlijk wel. 

De VOORZITTER: Ja, oké. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Het mooie van de avond is dat die niet heel lang duurt. Maar dat gaan we volgende week verder, 

dat is dan weer het nadeel, maar dan eten we er lekker bij. De vragen. De fietssnelweg. Wanneer? Daarvoor moet 

de Bestuursovereenkomst worden getekend met de Provincie en dat betekent dat de beide gemeenten bij de 

Provincie moeten melden dat ze de financiën hebben geregeld. Wij hebben dat al heel lang geleden gemeld. Maar 

ze wachten op onze buren en als die dat ook melden dan moet de Bestuursovereenkomst worden gemaakt en 

dan kan er begonnen gaan worden met de aanbesteding. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, over dat snelfietspad gesproken is het mogelijk om de raad daarover wat 

nader te informeren 8-9 november misschien, dat zou misschien een goede uitkomst zijn. Dan kunnen we ook 

kennis nemen hoe Bergen op Zoom er tegenover staat en dan kunnen we het samen ook in de gaten houden dat 

we het gaan realiseren. 

De heer LOK: Nee, u hoeft het niet in de gaten te houden dat we het gaan realiseren, want dat gaan we namelijk 

doen en daar is het wachten op. Het gaat echt gerealiseerd worden, dat staat buiten kijf. En of de buren Bergen 

op Zoom, dat wordt pas besloten als de Begroting is vastgesteld. Ik weet niet wanneer ze dat doen in Bergen op 

Zoom. Er zijn mensen die daar misschien wat meer verstand van hebben in dit huis. Maar ik niet. Dus ik weet niet 

of ze dat volgende week al doen. Het moet voor de 15e dat is wel verstandig als je dat doet, dat vindt de Provincie 

wel leuk. Anders krijg je weer andere problemen. De stand van zaken van De Biggelaar, ja dat blijft altijd wel, dat 

is wel een buitengewoon interessant dossier. Ik heb afgelopen maandag toevallig weer een gesprek gehad met 

één van de eigenaren zeg ik dan maar en die kwam vertellen dat hij een plan had en dat hij ook een potentiële 

gebruiker had. Maar het werd daarna, het werd nog niet heel erg concreet zal ik maar zeggen. Anders dan dat hij 

dacht dat ze dit komende weken, maar het werd steeds langer zal ik maar zeggen, de komende weken zou er wel 

een ondertekend voorstel komen. Nou, daar houden we dan maar aan vast. We zien wel als het niet zo is. En dan 

hoop ik dat hij wat anders bedenkt. Want het blijft natuurlijk gewoon heel moeilijk een winkelcentrum om 

überhaupt nog iets mee te doen, daar moeten we ook heel eerlijk mee zijn. Maar goed het is een uitdaging die 

hoort vooral bij de eigenaar van het gebouw. De mobiliteit en de trein vooral, ja u weet dat de twee 

staatssecretarissen in het vorige kabinet hebben tot twee keer toe ongelooflijk heel erg beloofd dat het allemaal 

geregeld zou zijn als de Beneluxtrein via Breda ging rijden. Maar dat waren in ieder geval staatssecretarissen die 

de daad niet bij het woord hebben weten te voegen. Het blijft een onderwerp, het wordt iedere keer op de 

Spoortafel Zuid, maar daar zit niet ik daar zit de vertegenwoordiger van de B5-gemeenten. Maar daar brengen we 

ons verhaal iedere keer. Het wordt besproken bij het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 

Transport. Ook daar zit diezelfde vertegenwoordiger van de B5 en ook de RWB als regio heeft zich opgeworpen 

om zich er sterk voor te maken. Ik denk dat het vooral vastzit op de techniek, omdat wij hebben geen treinstellen 

die in België kunnen rijden. En de Belgen hebben geen treinstellen die hier kunnen rijden, dus dat is een beetje 

lastig. Maar we blijven aandacht vragen op allerlei terreinen en hopen dat er wel een keer echt wat gebeurt. Ten 

slot de ontsluiting Tolberg, D66. Ja, een paar weken geleden is er een motie aangenomen over de Tolberg ik zou u 

daar vooral naar willen verwijzen en de verwijzing naar het GVVP ja het huidige GVVP loopt nog tot 2025. Dat zou, 

dan gaat het wel heel erg ver als u het pas daarna wilt doen. Maar de motie van Tolberg is in een van de vorige 

raadsvergaderingen aan de orde geweest en daar wordt aan gewerkt. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Nog een vraag aan u van mevrouw Van der Star van de VLP. 

Mevrouw VAN DER STAR: Dank u wel, voorzitter. Wethouder wij hadden ook nog een vraag gesteld over de 

economie in Roosendaal en de nieuwe bedrijven die zich hier gaan vestigen. Of jullie daarbij of u daarbij ook 

denkt aan andere aspecten zoals het aan het werk krijgen van onze eigen mensen. En hoe werkgevers erover 

denken met het huisvesten van eventuele arbeidsmigranten. Zijn dat dingen die u meeneemt als u de bedrijven 

hier naartoe haalt? 

De VOORZITTER: Wethouder? 

De heer LOK: We waren de vraag niet vergeten, maar ik had met mijn collega van arbeidsmarkt afgesproken dat 

die daarop zou reageren.  

De VOORZITTER: Nou, dat is dan een heel mooi brugje naar wethouder Van Ginderen. Ga uw gang. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. Een aantal zaken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs 

en sport zoals ik ze heb geïnventariseerd. Allereerst heel even arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktagenda, denk ik, 

een terechte vraag van de heer De Regt waar we nu staan. Misschien even het beeld schetsen zoals u weet is de 

regio West-Brabant bezig met een herformulering van haar economische speerpunten. Die economische 

speerpunten, die worden vervolgens weer vertaald naar een herijking van de speerpunten met betrekking tot de 

arbeidsmarkt. We zijn daar in de afgelopen weken ook mee gestart. En het leek mij verstandig om dat nou juist te 

leggen op onze Roosendaalse situatie. Om te voorkomen dat we hier een eigen agenda maken die weer niet 

matcht met de agenda in de regio. Nou, die volgorde die hanteer ik. Vervolgens ga ik daarna met u delen wat we 

daar hebben opgehaald. Dat deel ik ook met de partners in het veld dus de werkgevers, werknemersorganisaties 

etcetera. Dat zal ik ook met u delen en daarna volgt er een concreet voorstel, zodat u even heel helder heeft waar 

we mee bezig zijn. Als het gaat om arbeidsparticipatie ook heel even de vraag vanuit de VLP, u heeft al kunnen 

zien dat we inzetten als het gaat om de contacten met de bedrijven op een aantal speerpunten. Maar niet alleen 

met de bedrijven, ook als het gaat om de dienstverlening en dan heb ik het met name over de versterking van de 

dienstverlening als het gaat om de samenwerking tussen WegWijs, Werkplein en WVS. Ook als het gaat om de 

verbetering van de ketensamenwerking tussen Werkplein en WVS. Wellicht heeft u daar gisterenavond toen u 

wellicht een aantal van u op bezoek waren bij WVS en Werkplein daar meer over vernomen. Datzelfde geldt ook 

voor een aantal omscholingsprogramma’s die we hebben opgezet voor jongeren en zij-instromers. Er is op dit 

moment ook een agenda in de maak als het gaat om de relatie tussen mbo en arbeidsmarkt. Daarnaast last but 

not least, denk ik, ook verbetering van de focus op skills en competenties en een aantal acties juist gericht op 

kansrijke sectoren in de arbeidsmarkt. En een laatste misschien heeft u dat de afgelopen dagen ook kunnen zien 

in het nieuws zullen UWV en het Belgische VDAB een overeenkomst sluiten zodanig dat ook het 

grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling dat die ook vlotter verloopt. Nou, zeker kijkend naar onze arbeidsregio 

Roosendaal-Noorderkempen-Essen lijkt mij geen slechte beweging. Daarnaast nog heel even kijkend naar sport 

en bewegen, als ik de opmerkingen van het CDA goed interpreteer dan komt het erop neer dat ze zeggen van nou  

sport kan op vele manieren bijdragen. En als u daarmee bedoelt brengt u dat eens even in kaart leg daar eens 

even accenten als het gaat in de vorm van een sportvisie, dan spreekt mij dat wel aan. Wellicht heel even dit 

onderwerpje afmaken, voorzitter? Wwant ik zie dat er inderdaad een interruptie volgt. Als het gaat om sport was 

er nog een vraag vanuit SP zijn er nieuwe sport investeringen nodig? Nou, vooralsnog niet. We hebben in 

Roosendaal een breed sportaanbod, tenzij er natuurlijk initiatieven komen vanuit de markt of vanuit de 

verenigingen, dan denken we daar graag in mee.  
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De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Yap en ik veronderstel dat dat op het vorige onderwerp was. 

De heer YAP: Voorzitter, excuus. Ik had wat sneller naar de microfoon moeten lopen. Maar het gaat om dat punt 

Arbeidsmarktagenda. Dank voor de uitleg en in combinatie daarvan ook inderdaad die themabijeenkomst 

gisteren gaf ook al wat meer inzicht daarin. Maar even concreet de opdracht vanuit deze raad is al gegeven in 

2017, meer dan anderhalf jaar geleden. Kunt u er een termijn aan verbinden wanneer u de raad in kennis dus stelt 

van de activiteiten die u gaat doen en wanneer u daadwerkelijk iets aan onze raad voorlegt. 

De heer VAN GINDEREN: Ik ben deels afhankelijk ook van zoals ik u al schetste het tijdspad van de regio, maar dat 

hoeft niet zo heel erg lang te duren. Binnen enkele maanden ligt die er. 

De heer YAP: Nou, voorzitter, volgens mij hoeft dat niet. Want u heeft toch die opdracht meegekregen en u 

noemt al een paar signalen. Wij kennen die signalen ook als het gaat om Roosendaal en de regio, krapte, het 

ontbreken van diversiteit en zo kun je nog wel wat punten noemen die we ook al vorig jaar in die motie hebben 

gesteld. Dan kunt u toch wel eind van dit jaar in ieder geval wel komen met die agenda. 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, ik heb juist proberen toe te lichten dat ik het niet zo zinvol vind om met een 

eigen agenda te komen die niet gelieerd is aan de agenda in de regio. Ik denk dat iedereen hier wel begrijpt dat 

wij in Roosendaal niet op een eiland leven en dat die bintenis met die regio en ook juist met die 

activiteitenagenda juist wezenlijk is. En ik denk dan eerlijk gezegd dat enige vertraging en of dat nu een maand is 

of het is een paar weken dat dat geen enkel beletsel hoeft te zijn. Ik leg dan liever een goede gedegen 

afstemming die heeft plaatsgevonden in de regio neer, gematcht met onze eigen ambities, dan dat ik nu 

overhaast te werk ga. Sport en bewegen heb ik zojuist heel even iets over gezegd. Ja en dan een ander onderwerp 

wat ook door een aantal is benoemd dat is het onderwijs, primair onderwijs. Nou u heeft kunnen zien dat we daar 

op dit moment qua structurele lasten 6 ton voor hebben ingeboekt. En die 6 ton die is gebaseerd op de gestegen 

kosten ten opzichte van tot nu toe gehanteerde normen. Er is zoals u heeft kunnen lezen in de beantwoording 

van de schriftelijke vragen betekent dat dat de VNG heeft geadviseerd deze normen met 40% op te hogen en dat 

hebben we dan ook gedaan. Voor de goede orde die kostenverhoging staat natuurlijk helemaal los van de 

doordecentralisatie en daarom hebben we hem nou juist ook ingeboekt. Als u nu die 6 ton bij mij gaat weghalen 

dan heb ik wel een probleem. Dan heb ik een probleem, omdat dat mijn onderhandelingspositie richting de 

schoolbesturen natuurlijk sterk verzwakt. Dat zou een slecht signaal zijn. We hebben het nu berekend, ik denk dat 

we dat met de beste kennis tot nu toe heel ordentelijk hebben gedaan. En ik wil nog eens even benadrukken dat 

als wij die stap naar doordecentralisatie zetten waartoe de raad ook opdracht heeft gegeven. Dat dat nou juist op 

de termijn een veel voordeliger opzet is dan dat wij zelf inderdaad al die gebouwen in stand gaan houden. En dan 

is het inboeken van die 6 ton met een berekening zoals we die op dit moment hebben gedaan geeft mij 

voldoende comfort om die onderhandelingen waar ik op dit moment middenin zit, middenin zit. En ik kan u 

zeggen die onderhandelingen die verlopen constructief. En ik wil daar nog geen termijn aan binden, maar het zou 

u wel eens kunnen verrassen op het moment dat ik daar inderdaad met een boodschap kom. Dus ik zou toch 

willen benadrukken, als u stoute plannen heeft in deze raad om die 6 ton in de onderwijsagenda weg te halen. Erg 

onverstandig. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Van Ginderen. Dan ga ik over naar wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een heleboel vragen ook een beetje door elkaar gehoord dus 

ik zal ze zo goed mogelijk proberen  te beantwoorden en als ik er eentje mis dan ga ik ervan uit dat u mij nog 
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eventjes herinnert. Roosendaalse Lijst vraagt naar een sociale lijst bij WegWijs het is al eventjes geleden, maar op 

dit moment wordt daar enorm druk aan gewerkt. Dus de bedoeling is dat er een digitale kennisbank ontstaat 

waarbij mensen in het voorliggend veld zoals dat dan heet heel snel in een oogopslag op die kaart kunnen zien 

wat er allemaal wordt aangeboden in de directe omgeving vanwaar zij wonen. En ja dus de vorderingen zijn daar 

heel ver in en ja het kan elk moment eigenlijk worden afgerond. Elk moment is misschien een beetje overdreven, 

maar in ieder geval snel. Over het afval en het inzamelen heb ik een aantal fracties iets horen vragen. De stand 

van zaken is dat we nog steeds wel bezig zijn met het in elkaar zetten van het voorstel. We hadden natuurlijk de 

doelstelling vanuit futureproof, terugdringen van het restafval en eigenlijk komt er nu heel snel een tweede 

doelstelling bij en dat is de zuivere reststromen. Juist in die circulaire economie is de zuiverheid van de 

reststromen heel belangrijk. En dat maakt het wel zo dat we het raadsvoorstel wel ja nog wel even goed op 

punten moeten doorlopen. U mag dat verwachten toch wel de eerste weken van januari. Eerder ga ik eigenlijk 

niet halen. Even zien het zwerfafval wat natuurlijk echt een vervelende bijkomstigheid is van het afvalgebeuren, ja 

dat wordt daarin meegenomen en dan daar wordt ook voorstellen voor gedaan.  

De VOORZITTER: De heer Van Nassau 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af dat omgekeerd inzamelen daar zijn we natuurlijk, 

hebben we het vaak over gehad en daar hebben we uiteindelijk ook vragen over gesteld als CDA. Eigenlijk als ik 

me goed herinner zou er in november uiteindelijk een mededeling komen. We horen dat er in januari uiteindelijk 

iets meer naar buiten komt. Wordt er nu ook in de ja in de berekening, de nieuwe plannen rekening gehouden 

met het afschaffen van bijvoorbeeld het eenmalig plastic afval wat laatst geordend is. Gaan we uiteindelijk toch 

alle mogelijkheden opnieuw berekenen van nascheiden? Gaan we kijken of er kosten door de gemeente gemaakt 

moeten worden of door de afvalverwerker op het moment om ons plastic echt daadwerkelijk te kunnen 

verwerken, want die kwaliteit is ook niet goed. Mijn vraag is meer hoe breed gaan we het nog trekken? Gaan we 

het echt alleen naar omgekeerd inzamelen trekken of gaan we uiteindelijk eigenlijk ook gewoon berekenen wat 

haalbaar is voor onze gemeente? 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, nou het wordt dus inderdaad een zo breed mogelijk voorstel want inderdaad 

wat u beschrijft aan plastic afval daar speelt juist de zuiverheid van de grondstoffen ook bij textielinzameling 

speelt ook de zuiverheid van de grondstof. Ja, als je dus een zuivere grondstof hebt kun je daar meer geld voor 

terugkrijgen, dus ook inderdaad die berekeningen daarin worden meegenomen. Maar dat maakt het wel complex 

en inderdaad het nascheiden er zijn ook proeven in het land waarbij inderdaad toch een bronscheiding en toch 

ook een nascheiding we willen dat echt onderzoeken. En daarom is het ook dat het ook nog iets ja langer duurt. 

Maar we maken een zo compleet mogelijk, zo breed mogelijk voorstel. 

De heer VAN NASSAU: Dank u wel, dus als ik het goed begrijp. Gaan we er nog nu niet concreet vanuit dat het 

omgekeerd inzamelen waar we als eerste over hebben gesproken met de restcontainer op 250 meter dat niet per 

se de gang van zaken is? Maar dat we echt gaan kijken wat financieel haalbaar is, dat we gaan kijken waar de 

kosten moeten zitten in de verwerking van de plasticreststromen en dat we inderdaad rekening houden met 

nieuw te voeren beleid in de toekomst? 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, de uitgangspunten zijn nog steeds wel het Diftar. We zijn een Diftar-gemeente 

en het omgekeerd inzamelen hoort daar van nature wel bij. Dus dat is wel een uitgangspunt. Maar om wel een 
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goed scenario te schetsen is het nodig, vind ik ook dat we ook kijken van omdat je natuurlijk ook veel suggesties 

ziet over dat nascheiden wil ik dat ook goed onderzoeken, dat ik u goed kan uitleggen van ja wat daar de voor- en 

nadelen van zou kunnen zijn in dat systeem. Dus, maar het uitgangspunt is nog steeds Diftar en omgekeerd 

inzamelen dat is wel het startpunt. 

De VOORZITTER: Mevrouw Eijck, fractie VVD. 

Mevrouw EIJCK: Dank u wel. Wordt de burger de kans gegeven om te kiezen voor het systeem van omgekeerd 

afval inzamelen. Kunnen ze bijvoorbeeld gaan kiezen voor toch misschien wel een vierde container in de 

achtertuin? 

De VOORZITTER: Wethouder. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter wat nu voorligt is natuurlijk de Begroting en ja ik kan natuurlijk niet nu een 

voorstel van afval met u gaan bedebatteren, maar dat soort vragen krijgt u alle kans voor om dat in een later 

stadium dan met mij te bespreken. Het is, maar een keuze lijkt mij het wordt een integraal systeem. Dus, ik nou ja 

goed… 

Mevrouw EIJCK: Sorry, maar het sluit wel aan bij de vraag waarom het zo lang duurt voordat, we zouden in 

oktober al nader worden geïnformeerd. Nu wordt het januari. Wanneer kunnen we definitief iets verwachten? 

Wanneer gaat de burger daadwerkelijk merken dat er een systeem komt van gescheiden afvalinzameling? Dank u 

wel. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, ik heb u net proberen uit te leggen waarom het inderdaad langer de tijd nodig 

heeft. Omdat we natuurlijk dat bredere beeld willen schetsen en daarmee hopen we ook dat u zoveel informatie 

heeft dat u ook goed kan beslissen. Dus dat ik ook de insteek van dat het iets langer duurt.  

De VOORZITTER: De heer Yap, fractie PvdA. Meneer Yap u heeft ook een vraag. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, in de Begroting staan de tarieven afvalstoffenheffingen, die stijgen met 10% . Vrij fors. 

U zegt de kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval stijgen, alsmede de kosten voor het opruimen van het 

illegaal gedumpt afval. Gaat u dan ook in de plannen die we begin 2019 krijgen ook kijken naar dat aspect om te 

zorgen dat die stijging niet zo door gaat zetten dat weer ieder jaar 10% erbij moet.  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, ja die uitspraken komen natuurlijk dan in het voorstel terecht. Maar ik denk 

wel dat u serieus rekening moet houden dat afval niet echt veel goedkoper gaat worden om dat kwijt te zijn. Ik 

bedoel de tijd dat we overal alles zomaar konden weggooien, die is wel echt definitief voorbij.  

De VOORZITTER: Meneer, nou meneer Brouwers ik geloof dat u ook een vraag heeft. 

De heer BROUWERS: Ja, dank u wel, voorzitter. U komt in januari met een voorstel en mijn vraag is vindt er ook 

overleg plaats met de andere regionale partners? Want ja je zit natuurlijk Saver haalt het huisvuil op in vier 
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gemeentes. Saver moet winst maken. Eén gemeente gaat voor dat inzameling, de andere gemeente kiest voor de 

andere inzameling, maar het kost altijd geld. Dus mijn vraag is van hoe vindt de afstemming plaats. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, uiteraard vindt er afstemming plaats met de Saver-gemeenten. En we 

proberen natuurlijk zo goed mogelijk hetzelfde systeem ook toe te passen. Dus dat is als antwoord. Even zien dan 

ga ik nu over naar het CIC. Een aantal fracties hadden daar vragen over. In het voorjaar, mei is eigenlijk gestart 

met een traject. Omdat het CIC niet structureel in de Begroting stond en dus een organisatie die niet structureel 

in de Begroting staat, die weet dat eigenlijk zelf ook wel. Dus vandaar dat die gesprekken toen zijn gestart en op 

dat moment heeft de gemeente Roosendaal ook aangeven van dat het wel echt serieus tijd werd om ook andere 

organisaties en andere gemeenten daar ook een ja en bestuurlijke bedragen en een financiële bijdrage in zouden 

geven. En die opdracht die heeft het CIC aangegrepen. En het goede nieuws is eigenlijk dat voor het gedeelte 

netwerk landingsplaats voor fondsen, het screenen van innovaties en het verbinden van innovaties aan 

implementatie bij zorgorganisaties, dat daar een aantal zorgorganisaties nu inmiddels van hebben gezegd wij 

willen daar bestuurlijk en financieel een bijdrage aan leveren aan het CIC. Dus dat gedeelte is eigenlijk, kunnen we 

zeggen dat is net te vroeg om de vlag uit te steken, maar ik heb geluiden van de zorgorganisaties die daar zeer 

serieus ja tegen willen zeggen. 

De VOORZITTER: Ja, voor de luisteraars thuis het CIC is het Care Innovation Centre, want dat snapt verder 

niemand hoor. De heer Yap, een vraag aan mevrouw Koenraad? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, wij kennen die geluiden ook over die netwerkfunctie. Maar zegt u dan ja die 

zorgorganisaties die nemen dat over en dan kunnen wij als gemeente onze handen daar vanaf trekken?  

Mevrouw KOENRAAD: Nee, voorzitter, uiteraard niet want wij willen ook heel graag betrokken blijven en ook 

Bergen op Zoom heeft aangegeven dat ze heel graag betrokken  willen zijn bij de ontwikkeling of 

doorontwikkeling van het CIC. Dus wij gaan ons daar zeker niet uit terugtrekken. Sterker nog, wij hebben eigenlijk 

ons daar heel erg voor ingezet en dat blijven we ook doen.  

De heer YAP: Voorzitter, duidelijk maar dan is het toch vreemd dat u in de Begroting opneemt we zijn een proces 

bezig om de relatie te beëindigen, want zo stond het initieel in de Begroting. Corrigeert u later weer in 

antwoorden corrigeert u ja we gaan kijken hoe we de bijdrage (structureel) kunnen voortzetten. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, mocht het zo zijn geweest en die vraag is natuurlijk herhaaldelijk gesteld in 

verschillende bijeenkomsten aan zorgorganisaties van gaat u iets betekenen samen met ons voor het CIC? Als het 

antwoord nee was gebleven, dan hadden we natuurlijk het scenario afbouw ja hadden we wel zoals in de 

Begroting voorgesteld wordt, hadden we dan toegepast. Nu het zo is dat er zorgorganisaties opstaan kunnen wij 

dat budget wat nu is begroot voor de afbouw, zouden we natuurlijk heel goed kunnen inzetten voor de 

structurele doorontwikkeling. Alleen daar zal ik dan ook nog met een nieuw voorstel naar de raad komen 

natuurlijk, want dat kan niet zomaar veranderen. 

De VOORZITTER: De heer De Regt. 
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De heer DE REGT: Even kijken. Dank u wel, voorzitter. We hebben allemaal van de Partij van de Arbeid een 

amendement op ons bureau gehad. U waarschijnlijk ook. Zegt u eigenlijk die is overbodig met de kennis van dit 

moment? 

De VOORZITTER: Maar dat amendement is niet ingediend, dus bestaat nog niet. Ja, nee, ja, ja. 

Mevrouw KOENRAAD: Misschien moet ik eerst even m’n verhaal afmaken voorzitter. 

De VOORZITTER: Misschien is dat wel goed ja. 

Mevrouw KOENRAAD: Het CIC bestaat eigenlijk uit twee elementen. Je hebt dus het innovatiestuk waarvan 

sommige partijen ook zich afvragen als het CIC ophoudt stopt dan de totale innovatie in deze regio. Wat natuurlijk 

niet waar is, want zorgorganisaties zoals Bravis zijn natuurlijk heel erg met hun eigen zorginnovaties ook bezig. 

CIC is juist inderdaad ervoor om dat te verbinden. En die functie zien de organisaties wel zitten om die in te 

zetten. Het verhaal wat ik wilde afmaken was dat het andere element het huis van morgen is, maar dat zal ik dan 

zo… Oké, ja, voorzitter, het huis van morgen daarvoor hebben we gekeken naar de andere gemeenten en ooit 

eerder in het beginstadium van het CIC is ook al gekeken naar andere gemeenten met een soort verdeelmodel 

naar rato van inwoners om dat huis van morgen te kunnen bekostigen. Waarbij dan iedereen dan ook een lokale 

stempel kan drukken op hoe dat huis van morgen eruit zou moeten zien. Dat voorstel wordt nu opnieuw gedaan 

en ook daar doet de gemeente Roosendaal wel het voorstel, dus wij gaan daar wel actief het voorstel in doen 

naar die andere gemeenten. Dat is wel te vroeg om te zeggen dat dat hoopvol is. Dus dat ene stuk dat is echt op 

een haar na gevild en ja de vlag kan nog net niet uit. Dat huis van morgen is, ligt nog wel echt heel prematuur, zeg 

maar. 

De VOORZITTER: De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. En dat is precies wat wij probeerden uit te leggen straks in de 

termijn van de VVD. Het huis van morgen de financiering daarvoor als je al daar draagvlak voor gaat krijgen bij de 

buurgemeenten dan gaat natuurlijk niet meer bij hun financiering in 2019 dat geld zijn. Want zij zijn allemaal nu 

met hun Begroting bezig. Dus als we volgende week pas afspraken maken dan is dat te laat voor 2019 voor het 

huis van morgen. Dus bent u het niet met de VVD eens dat daar dus wel een potentieel overbruggingsjaar nodig 

is. Dat is één. En twee, we hebben gevraagd kunt u daar echt als gemeente Roosendaal nog actiever laat ik het 

dan zo zeggen nog proactiever proberen om de buurgemeenten daarin mee te krijgen, want het is nou ja 

iedereen die er komt vindt het fantastisch. En dat is toch heel gek dat we dat dan zouden zien verdwijnen 

overmorgen.  

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, het huis van morgen wordt nu eigenlijk grotendeels betaald ook door de grote 

gemeente Roosendaal. Dus als het huis van morgen blijft bestaan, dan zal ook het aandeel van Roosendaal daar 

ook het grootste in zijn naar rato. En dat geldt dan ook een beetje voor Bergen op Zoom. En verder zeg maar hoe 

kleiner de gemeenten, dan heb je het echt wel over veel kleinere bedragen. Dus, ik… Ja, overbruggingsbudget, ja 

het kan, maar ik schat zo in dat de bedrijven de bedragen eigenlijk zo hanteerbaar zijn dat daar niet echt hele 

grote amendementen of moties voor nodig zijn. Dus dat is eigenlijk het goede nieuws over het CIC. Even zien. 

Even kijken. Ja. GroenLinks en ook andere fracties zoals D66 vragen naar de duurzaamheid. En mensen hebben 

natuurlijk een groot ongeduld en dat snap ik heel goed. Maar het is niet zo dat er niets gebeurt. Integendeel het 

gonst van de duurzaamheid binnen het Stadskantoor, ambtenaren buitelen over elkaar heen in planontwikkeling. 
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En het is alleen een hele omvangrijke ambitie die we hebben. En toen futureproof werd vastgesteld was het 

Regeerakkoord er nog niet. En dat Regeerakkoord is natuurlijk nog veel meer ambitieus of legt eigenlijk nog een 

grotere ambitie neer, waarbij we als gemeente echt wel meters moeten maken. En dat moet allemaal wel even 

kunnen landen in een overzicht en een integraal plan. En daar heb ik inderdaad toch wel tijd voor nodig. En we 

hebben altijd gezegd dat dat in de Kadernota zou worden, ja hoe noem je dat, gepresenteerd van wat gaan we 

nou allemaal doen. Maar gelooft u mij dat er echt enorm veel ontwikkeling is. En ik kan een voorbeeld noemen 

waar ik dan bijvoorbeeld zelf mee bezig ben, een regionale energiestrategie waar mensen ook naar vragen. D66 

vraagt daar ook naar. Wat gaan we doen om die energietransitie op gang te krijgen? GroenLinks vraagt daar ook 

naar. In de tweede helft van 2019 moet er al een regionale energiestrategie liggen en dat doen wij met de 

gemeenten in de omgeving. En daar is ook een kwartiermaker al voor aangenomen door die regio en dus dat 

neemt veel vaart. Daarnaast moet er bijvoorbeeld een warmteplan komen, dat moet ook halverwege 2021 klaar 

zijn al die dingen gaat u terugzien in de Kadernota, maar daar zijn we allemaal al mee bezig.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dan is de vraag evident. U zegt dat komt allemaal met de Kadernota. Daar 

bedoelen we ook de aanstaande Kadernota gaat u het allemaal presenteren? Of wacht u daar nog een Kadernota 

mee en wordt het pas over anderhalf jaar. 

Mevrouw KOENRAAD: Nou, we kunnen niet alles in een jaar. Dus u krijgt deze Kadernota krijgt u plannen te zien 

en de Kadernota daarna en daarna. Ja.  

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, onze collega van GroenLinks vroeg het zojuist in zijn termijn. En daar ben ik dus 

wel benieuwd naar het antwoord. In futureproof hebben we al gesproken over die klimaatbegroting. In het 

Bestuursakkoord is daar ook een afspraak over gemaakt. Hier ligt die nu niet voor. Ja we hebben daar wel 

enigszins veel tijd voor genomen. Kunt u toezeggen aan de fractie van GroenLinks en ook aan ons dat die er dan 

ook komt volgend jaar bij de Kadernota. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, een klimaatbegroting bij de Kadernota of gewoon een Begroting met daarin 

een klimaatbegroting want dat, die vraag.. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, als u mij toestaat ik neem aan als u met elkaar afspraken maakt dat u bij de 

Begroting ook met een klimaatbegroting komt. U zegt nu alle duurzaamheidsvoorstellen ga ik bij de Kadernota 

aan u presenteren. Dus ik denk nou misschien is het wel leuk gaat u hem dan alvast presenteren. Dus volgend jaar 

met de Begroting heeft u ook de klimaatbegroting af? Dat is uw portefeuille toch? Of gaat begrotingszaken naar 

uw collega wethouder, want misschien dat die daar zijn licht op kan laten schijnen? 

Mevrouw KOERAAD: Ja een klimaatbegroting als je de plannen heel duidelijk hebt dan is een klimaatbegroting 

ook niet zo’n enorme opgave om te doen. Dus een toezegging, ik wil daar even over nadenken ik hoop daar 

volgende week dan toch even op terug te komen. Kan ik u precies zeggen wat de bedoeling is met de 

klimaatbegroting? Ja, goed afgesproken. Nou, nee. Ik had nog wat vragen over bijvoorbeeld het beschermd 

wonen. De SP had daar vragen over en ook de ChristenUnie. De beheersmaatregelen zijn vooral bijvoorbeeld dat 

mensen van buiten de regio, ja dat wordt een beetje ontmoedigd. Dat zijn natuurlijk hele dure cliënten en we 

hebben wel wat, we nemen wel eens iemand van buiten naar binnen. Maar daar zijn we wel wat strenger in 

geworden. Maar verder is het eigenlijk niet mogelijk om tussen wal en schip te vallen, omdat het een als mensen 
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hulp of ondersteuning vragen gaan we die ook bieden. Het is een open einderegeling. Daar ontstaan ook juist de 

tekorten door. Dus dat er mensen buiten de regeling zouden vallen, die zie ik nog niet. Verder zijn het reële 

budgetten vanaf 2021 is het einde centrumgemeente en dan krijgen wij zelf het budget. En het probleem nu met 

dit budget is dat het geen reël budget is, want dat is juist een historisch verdeelmodel. En daar zit een soort van 

onhandigheid in waardoor wij heel veel tekort hebben. De belofte van, zeg maar, het Ministerie is dat zij met een 

reël verdeelmodel komen waardoor wij ook reële budgetten krijgen, die ook gebaseerd zijn op onze 

ondersteuningsvraag. En dan kom ik ook wel een beetje terug op de vraag van GroenLinks van zeg maar kunnen 

wij misschien naar het Rijk iets doen van nou inderdaad in de G40, dat is een samenwerkingsverband van 40 

middelgrote gemeenten, die zijn ook wel met een actie bezig naar het Rijk om te zeggen van jullie vragen wel heel 

veel van de gemeenten in het Sociaal Domein. En eigenlijk zitten daar niet toereikende budgetten bij, waardoor je 

het net allemaal kunt beheersen. Je kunt eigenlijk niets ontwikkelen. Dus als u daarnaar zou willen kijken naar die 

G40 daar zit een soort van brief bij ,een soort van propositie een ja eigenlijk een wervingsbrief voor gemeenten, 

dat zou een interessant iets kunnen zijn. Want inderdaad is het heel lastig om dat Sociaal Domein echt door te 

kunnen ontwikkelen met deze budgetten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk, fractie ChristenUnie. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik te verstaan? Zo. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja het 

antwoord over het beschermd wonen dat het vooral gaat om het tegengaan van instroom van buiten de regio. 

Dat klopt dat is een van de bullets, maar er staat ook wel bij bij de uitleg van het beschermd wonen wat de 

gevolgen zijn dat er een strenger toezien op de indicatie voor beschermd wonen zal komen. Dus dat is toch iets 

anders dan het tegengaan van instroom buiten de regio. Kunt u daar iets over vertellen, over de strengere 

toetsing. Dank u wel. 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, het is nu nog wel zo dat mensen nog gemakkelijk worden verwezen naar 

beschermd wonen en specialistische voorziening. En wij willen natuurlijk in de wijk mensen ambulant gaan 

begeleiden. En ja daar zijn we druk mee doende. En dat is natuurlijk het wenkend perspectief dat mensen in de 

wijk komen wonen met ambulante ondersteuning, wat voor de mensen prettiger is en beter is. En waardoor ook 

de budgetten minder groot zouden hoeven zijn. Dus dat is de beheersmaatregel. Als je zegt we gaan die indicatie 

minder vaak afgeven, ja dan krijg je wel een beetje druk op je. Het moet wel veranderen. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dat betekent toch dat er mensen die wel in aanmerking zouden komen om wel 

beschermd te wonen op een of andere manier dat niet meer zullen doen. En daar zit dus toch wel een verschil. 

Vandaar dat onze zorg over dat mensen toch tussen wal en schip kunnen belanden als toch niet zo heel erg 

duidelijk zicht is op de toetsing van hoe dat nu eruit komt te zien. Wat is dan het verschil met de voorgaande 

jaren? Waar zit de verandering in de toetsing in?  Kunt u daar wat meer inzicht in geven? 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, tussen wal en schip, het is niet zo dat kijk het alternatief voor beschermd wonen is een 

heel volwaardig alternatief. Het is niet zo dat dat een minder aanbod is. Het is juist een interessant aanbod en een 

veel maatschappelijker aanbod. En een veel ja hoe moet ik het zeggen, waar mensen meer tot hun recht komen 

of zouden kunnen komen dan in een beschermde woonvoorziening. Dat gaat ook niet met tien of dertig of veertig 

man tegelijk, dat gaat natuurlijk met kleine stapjes. En de bedoeling is dat de toetsing inderdaad van stel je voor 

iemand heeft een vraag naar beschermd wonen dat het automatische om die indicatie ook toe te kennen om daar 

veel scherper op te zijn van is er al wel een aanbod mogelijk in de wijk met een woning, met ambulante zorg en 

met bedding in de wijk onder andere ook door het voorliggend veld actief te maken. Dus daar willen we natuurlijk 

naartoe.  
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De VOORZITTER: Nog een kleine vraag. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. Dus de extra inzet op de ambulante, de extramurale zorg daar is 

de gemeente Roosendaal op dit moment wel mee bezig als ik het zo begrijp.  

Mevrouw KOENRAAD: Jazeker daar is alles op gericht eigenlijk. Ja. En dan sluit ik ook even aan op de vraag die SP 

had over ervaringsdeskundigheid en dat heeft hier ook een beetje mee te maken. Wij hebben Fameus gevraagd 

als een ervaringsdeskundige. Een professionele ervaringsdeskundigen stichting denk ik dat het is uit Breda, die 

voor ons de crisiskaart gaat maken. Dus dat is met behulp van ervaringsdeskundigen ook die bij ons in de regio 

bekend zijn en in Roosendaal bekend zijn. Plus er is een aanvraag vanuit het Stimuleringsfonds gedaan voor een 

zelfregiecentrum ook voor mensen vanuit de GGZ die met een psychiatrische achtergrond bij ons in de wijk 

komen wonen en dus laagdrempelig gebruik kunnen maken van dat centrum voor hun herstel en voor voorkomen 

van terugval. Dus daar zijn allerlei maatregelen wel gaande. En wij hopen daarmee dat mensen een goede plek 

kunnen vinden in de wijk. Even zien, u had nog een vraag over de generatiearmoede en over het gesprek met de 

kinderen. Daar kan ik over zeggen dat ik in gesprek geweest ben met de kinderen. Dus wat de heer Van Poppel 

had gezegd en ook gedaan heeft volgens mij. Je gaat daar niet echt ruchtbaarheid aan geven, je gaat niet zeggen 

we hebben nu een gesprek met de kinderen in armoede. Dus dat is gebeurd. En er is ook een sneeuwbaleffect 

wat we willen bereiken. Dus dat mensen die echt zijn geweest met kinderen dat die dan de volgende keer weer 

andere mensen met kinderen meenemen. Zo proberen we dat en dan gaan we in gesprek en daar komen 

inderdaad hele goede adviezen en tips uit van mensen die ervaring hebben met het voortdurend in stress te zijn 

over die armoede. En dan hebben we verder natuurlijk het buddyproject het Armentekort wat heel erg voor die 

mensen met armoede gaat werken. Waarvan de berekeningen zijn dat hier in Roosendaal ongeveer over 300 

gezinnen zouden kunnen gaan die echt in die overerfbare armoede ja vastzitten eigenlijk. Dus daar wordt ook 

voldoende voor gedaan. Nou ja voldoende het kan altijd meer, maar ja. Dat was het, denk ik.  

De VOORZITTER: Dank u zeer. Mevrouw Suijkerbuijk toch nog een vraag aan mevrouw Koenraad? Ja? 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie had ook een vraag gesteld over de 

groep van de zwerfjongeren hoe het daarmee zit. In januari 2018 is volgens mij door de Roosendaalse Lijst nog 

vragen daarover gesteld ja hoe dat op dit moment in de gemeente Roosendaal is geregeld en wordt geregeld. Dus 

de acute hulp voor die groep die nu op dit moment die begeleiding nodig hebben en onderdak. Kunt u daar iets 

over zeggen? 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad? 

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, daar kan ik nog wel even iets over zeggen. Sommige gedeelten zijn ook bij de 

heer Van Ginderen. Maar ik wil er best wel iets over vertellen en als ik iets vergeet dan hoort u het als nog. Zeg 

maar in de maatschappelijke opvang worden natuurlijk zwerfjongeren opgevangen. Maar vanuit WijZijn is er juist 

heel erg veel activiteit ook om jongeren veel eerder te signaleren voordat zij zwerfjongeren worden. Veel 

jongeren kamperen eigenlijk al voordat het echt fout gaat bij vrienden op de bank, soms bij andere ouders op de 

bank en die jongeren die geven wel signalen af. En daar zijn, door WijZijn wordt daar, is daar een speciaal project 

voor om die jongeren op te sporen en veel vroeger voordat ze inderdaad de kans krijgen om ook op straat te 

komen. En verder is er ook het 18-min 18-plus project en als ik het goed zeg wordt dat door MEE nu uitgevoerd. 

Ja en daar zitten ook juist die kwetsbare jongeren in waarbij ze al veel eerder worden opgepikt en ook inderdaad 
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al worden toegeleid om te zorgen dat er gezorgd wordt dat er inkomen is als ze 18 zijn en woonruimte als ze 18 

worden. Dus daar zijn ook al heel veel acties op bezig. 

De VOORZITTER: Dank u wel wethouder Koenraad. Vervolgens wethouder Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Voorzitter, dank u wel. Voor mij maar een enkele vraag volgens mij. De Roosendaalse 

Lijst vraagt naar het zicht op het voorliggend veld. Ja, ook om de HbHplus natuurlijk een succes te maken en de 

beweging naar voren te kunnen maken is het inrichten van het voorliggend veld belangrijk. We zijn op dit 

moment met een drietal locaties aan de slag, twee organisaties om vanaf eind januari ook echt ja we noemen dat 

nu nog eventjes stamtafels in te richten waarbij dus mensen naartoe kunnen. Dus eigenlijk niet geïndiceerd, maar 

daar kunnen mensen wel terecht voor een programmaatje. En dat programmaatje is vrij invulbaar, zeg maar, dus 

staat niet op voorhand vast. Maar daar kunnen mensen ook als ze wat valgevoelig zijn bijvoorbeeld een cursus 

valpreventie volgen, zodat ze ook wat zelfstandiger en wat mobieler thuis kunnen blijven. Dus daar wordt op dit 

moment hard aan gewerkt. De verwachting is dat dat eind januari, want dat kost wel even tijd, want er moet wel 

professionele ondersteuning met name bij de zorglocaties ook zijn. Naar verwachting zijn er een aantal huidige 

verzorgingshuizen in beeld om met name daar ook de koppeling mee te maken. En dat haakt in natuurlijk wel een 

beetje, voorliggend veld doorontwikkeling voorliggend veld, vitale wijken en dorpen. Want de vraag was ook hoe 

staat het met vitale wijken en dorpen? We hebben natuurlijk altijd in het verleden de vitaliteitsacties gehad daar 

komen nog wel, er komt nog wel een kleine vijfde tranche aan. Het is wel een kleine tranche en ik heb daar ook 

heel even bewust een kleine pas op de plaats gemaakt, omdat ik eigenlijk vitale wijken en dorpen en welzijn, 

voorliggend veld aan elkaar wil koppelen. En kijken en we zijn nu aan het kijken hoe we dat willen doen. Uiteraard 

willen we dat, willen we daar zelf een beeld bij vormen. Wij willen dat niet alleen doen, want uiteraard ook onze 

partners in het veld, ook in de raad vindt daar ongetwijfeld ook wat van en die willen wij ook vragen om input te 

leveren. Maar dat betekent wel dat we zelf wel even een beeld moeten hebben hoe we dat zelf voor ogen 

hebben om dat te kunnen toetsen en input te kunnen ophalen, dus dat loopt. En de vraag over die Tiny Forest. 

We hadden natuurlijk de eerste afwijzing van IVF van we zaten er niet bij. Toen via de Provincie toch nog geld, 

een cofinanciering om toch nog een aantal dingetjes te kunnen doen. We willen dat eigenlijk ook een beetje 

koppelen aan waterberging, water de denktank water willen we daar ook bij betrekken. Waarom? Omdat Tiny, de 

bosjes kunnen ook zorgen dat er natuurlijk iets met waterberging gaat gebeuren. Dat betekent ook wel dat je 

goed moet kijken naar welke locaties zijn daarvoor. Overigens was het wel grappig, want op het moment dat 

bekend was dat de Provincie geld beschikbaar had gesteld, stroomden bij mij ook een aantal mailtjes binnen van 

mensen die wel interesse hadden in hun buurt. De vraag is of mensen dan ook door hebben dat er dan ook een 

wederkerigheid aan zit, dus ook dat soort dingen worden nu nog getoetst. Dus er wordt wel hard aan gewerkt ook 

de denktank water waar het CDA ook aan refereerde, daar wordt nu gezocht naar invulling vanuit burgers maar 

ook vanuit het bedrijfsleven. Dus daar wordt gericht gezocht naar een aantal mensen, want het vraagt wel enige 

expertise om in die denktank te zitten. Dus dat we proberen die paar dingen eigenlijk een beetje aan elkaar te 

koppelen omdat dat juist een mooie verbinding is. CDA heeft nog een vraag gesteld over de HbH of ik rekening 

heb gehouden met extra financiën. Het zal u verbazen dat ik dat nog niet gedaan heb, maar het zal u ook niet 

verbazen dat we uiteindelijk natuurlijk ons wel voorbereiden op scenario’s die zich naar aanleiding van een 

uitspraak kunnen voordoen. Ik maak gelijk toch maar even van de gelegenheid gebruik en u krijgt daarvoor een 

dezer dagen ook een briefje dat de heer Mol zijn verkennende fase heeft afgerond en dat partijen ook bereid zijn 

om aan tafel te komen om met elkaar te kijken of we er ergens uit kunnen komen om te zorgen dat we het proces 

naar de toekomst toe goed kunnen neerzetten en de uitvoering op orde kunnen krijgen. Dat geldt overigens niet 

voor de jurist, de jurist heeft aangegeven niet aan tafel te zullen komen. Nou, was dat voor mij geen verrassing. U 

zult ook in de input die opgehaald is uit de gesprekken krijgt u geanonimiseerd met dat briefje. Dus ik denk dat 

dat en dat zult u ook zien perfect aansluit met de motie die u laatst heeft aangenomen. Dus wat mij betreft gaan 

we daar stappen in maken. Maar en de uitspraak kan wellicht nog wat consequenties hebben, maar die kan ik op 

dit moment nog niet overzien. Tot zover, voorzitter. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Dan heb ik nog twee dingetjes die ik gehoord heb. Dat is op de eerste plaats diverse 

fracties die over veiligheid hebben gesproken. Nou komt volgende week in ons college de veiligheidsdocumenten 

voor 2019 dus daar kan ik nu niets over zeggen, want dat moet nog door het college. Maar als u nu donderdag ik 

snap dat wel met allerlei forse moties komt, Rentacop en andere dingen. We kunnen het, schroei die dicta niet te 

vast want ik kan niet alles toezeggen zonder dat ik de politie, Officier van Justitie en andere partners in de 

veiligheidsketen daar echt bij nodig heb, want we doen het samen. Een ander voorstel zou kunnen zijn, het is 

misschien wat onconventioneel met respect voor dualisme. Maar dat u mij de concepten waar u mee speelt en 

daar volgende week donderdag mee komt, u kunt ze ook morgen of maandag even op de mail zetten, dat ik alvast 

even met onze politiechef eens even daarnaar kijken of het allemaal niet te gortig is. Want ja het moet allemaal 

wel uitvoerbaar blijven. En wat ik toezeg dat moet ik natuurlijk wel gestand kunnen doen. Dus dat is een geste die 

ik graag uw richting uit doe. Maar het is helemaal aan u om dat te doen, want volgende week is het Begroting 

tweede termijn en dat is ook een belangrijk moment, een feitelijk moment voor u om de zaken te doen. Mevrouw 

Maas, twee dingen stipt u aan, ja ook het punt van veiligheid de drugsoverlast. Ja ook daar komen we nog over te 

spreken in dat Integraal Veiligheidsplan. Ik het is natuurlijk uw geheel eigen inbreng en aanvaardt u ook de 

politieke realiteit in deze raad dat wij op het nulbeleid blijven zitten wat betreft de coffeeshops. We kunnen daar 

elke week over soebatten, maar ik verwijs toch naar het Regeerakkoord, het Bestuursakkoord en los daarvan 

geloof ik ook in het nulbeleid omdat ook in Breda, in Etten-Leur die hebben ook coffeeshops daar is evenzeer 

drugsoverlast in de wijken en de dorpen. Dat ligt echt niet aan de sluiting van de shops hier. Maar daar komen we 

ook nog wel over te spreken. Over drugsoverlast objectief gemeten en subjectief ervaren en daar zit een 

behoorlijke kloof tussen, maar daar zijn we ook niet de enigen in. Daarmee zeg ik niet dat we het bagatelliseren, 

integendeel, maar daar kom ik dan nog met u graag over te spreken. Maar wel vanuit voor mij althans de 

politieke realiteit zoals die in deze raadsperiode geldt. En de communicatieparagraaf. Ja ik heb en hij begint al te 

lachen de heer De Regt in het Presidium, maar dat heeft u misschien niet gezien, heb ik al iets overhandigd wat 

betreft het communicatieverhaal naar aanleiding van de vraag van de heer De Regt vorige keer in tweede termijn 

geloof ik. Doen we nou zo bel elkaar nog eens op morgen, laat haar ook even lezen en dan kunt u daar misschien 

iets moois van maken op weg naar volgende week. Dan maakt u mij ook weer gelukkig voor dit moment. Dat was 

hem. 

4. Sluiting 

De VOORZITTER: Dit allemaal zo gezegd zijnde is dit de eerste termijn van u Begrotingsbehandeling. We gaan, ik 

schorst de vergadering tot volgende week donderdag 8 november 17.00 uur, 17.00 uur hier in dit gebouw in deze 

zaal. En de stand van nu is dat we dus twee ingediende moties hebben en daarna kan de rest het overige met 

amendementen worden ingediend. Maar dan zien we elkaar wat betreft Begroting volgende week donderdag 8 

november, 17.00 uur sharp.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.25 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


