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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 11 OKTOBER 2018 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

2. Vaststellen Raadsagenda 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 5 juli 2018 

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

5. A-CATEGORIE 
a. Nieuw budget starterslening 2018 

b. Benoemen monumentenlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

c. Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant 

d. Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal 

e. Raadsvoorstel bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen 

f.  Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 

g. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021 

6. B-CATEGORIE 
a. Bestuursrapportage 2018 

7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling 34-2018 Advies voor de Commissie voor de Bezwaarschriften over Hulp bij de 

              Huishoudingplus i.c.m. Raadsmededeling 38-2018 Bezwaarprocedure en Beleidsregel WMO HbHplus. 

b Eigenstandige motie Jaarlijkse dag van de Roosendaalse democratie 

c. Eigenstandige motie Jongerenroos 

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

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

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

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), S. Bozkurt (Nieuwe 
Democraten), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), 
E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), D.C.M. Roeken (CDA), K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen 
(VVD).  

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 
(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. 
Gabriëls (Roosendaalse Lijst) A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 
(Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), R.C.A.W. van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers 
(Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek (VLP), L.C. Villée 
(GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA). 

Afwezig:  
Mevrouw W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), dhr. C.F.J. Verstraten (VVD), dhr. G.A. van Zalinge (VLP). 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u allemaal uw plaatsen zou willen innemen dan open ik hierbij de 

raadsvergadering en heet u allemaal hartelijk welkom. Ik meld af de leden Beens-van Zundert van de fractie van 

de SP, de heer C.F.J. Verstraten van de VVD en de heer Van Zalinge fractie VLP. Dat zijn inderdaad de afmeldingen, 

niet meer of… Dat is het. Ja, dat klopt zo.  

 

Vervolgens wordt mevrouw Anne Boelen door de VOORZITTER geïnstalleerd als vijftiende gast van de 

burgemeester. 

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 2 het vaststellen van de raadsagenda. Is die akkoord zo of wil 

één uwer daarover het woord? Nee? Dan is dit het spoorboekje om het zo maar even uit te drukken voor 

vanavond. 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 5 juli 

2018 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de besluitenlijst van de vergadering van u raad van 5 juli 2018. Er zijn bij de 

griffie geen amenderingen op die notulen, op die besluitenlijst binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u 

hiermee die besluitenlijst vaststelt? Dat is het geval. Waarvan akte middels hamerslag. 
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4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, actie- en motielijst 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4. 

 

a. Ingekomen stukken 

De VOORZITTER: Agendapunt 4.a ingekomen stukken. Kunt u instemmen met de afhandeling van die ingekomen 

stukken zoals voorgesteld? Dat kunt u? Dat gaan wij dan conform doen. 

b. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: Agendapunt 4.b dat is de afhandeling van eerder beantwoorde vragen die u schriftelijk heeft 

gesteld. Er is een aantal vragen nog gemeld bij de griffie voor één, één aanvullende vraag. Ik zeg het ook even 

voor de nieuwe raadsleden om dat even, dat we dat zo hebben afgesproken. Ik behandel ze in volgorde van hoe 

ik ze hier aangemeld heb gekregen. Dat is de eerste de doorgang Parrotia-Emile van Loonpark, de fracties CDA, 

Partij van de Arbeid en Roosendaalse Lijst. En de heer Hamans, denk ik, is de woordvoerder wat betreft het 

stellen van de vraag aan wethouder Raaijmakers. Ga uw gang. 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de portefeuillehouder voor de beantwoording van 

onze vragen. We zijn erg blij om te horen dat de portefeuillehouder zich samen met Alwel wil gaan inspannen om 

de onderdoorgang bij Parrotia veiliger en aantrekkelijker te maken. Aanvullend vragen wij ons wel af of de 

portefeuillehouder zou kunnen aangeven op welke termijn het gesprek hierover met Alwel zal gaan plaatsvinden 

en of het mogelijk is om de raad dan daarover te informeren. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Wethouder Raaijmakers? 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Voorzitter, dank u wel. Ja. Het gesprek proberen we binnen drie à vier weken plaats te 

laten vinden en daarna zal ik u informeren over de uitkomst van het gesprek. Geen probleem. 

De VOORZITTER: Ja, akkoord. Dank u wel. Dan gaan wij naar de tweede vraag inzake het onderwerp Zonneparken. 

PvdA-CDA de woordvoerder de heer Yap aan portefeuillehouder wethouder Koenraad. De heer YAP. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank voor de beantwoording. Inmiddels hebben we kennis kunnen nemen van de 

zevende aanvraag voor een Zonnepark binnen onze gemeente. En hanteert de gemeente nu nog steeds het 

principe op volgorde binnenkomst of beoordeling op kwaliteit en wat is daarvoor de basis? 

De VOORZITTER: Wethouder Koenraad. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, de volgorde van binnenkomst is leidend en daar heeft u ook een brief over 

gehad dat we dat zo hanteren. En ja, dat willen we ook zo blijven toepassen. 

De VOORZITTER: Ja, daar moet u het even mee doen. U kunt altijd nog morgen even bellen of overmorgen met de 

wethouder dat is allemaal ook zeer gebruikelijk om het een beetje met elkaar wat te regelen. De wijkagenten. Ja, 

de wijkagenten, een vraag van de heer Raijmaekers van de Roosendaalse Lijst aan de burgemeester. Meneer 

Raijmaekers? 
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De heer RAIJMAEKERS: Ja, dank u wel, voorzitter. De beantwoording van onze vragen heeft onze zorg niet geheel 

weggenomen. Met name de berichtgeving dat politiepersoneel geprioriteerd wordt ingezet en dat het omgaan is 

met schaarste verkleind het veiligheidsgevoel van de Roosendaalse burger. Wij begrijpen dat de werkdruk hoog is 

en dat het politiewerk steeds aan verandering onderhevig is en dat het moeilijk planbaar is zeker als er sprake is 

van georganiseerde misdaad. Toch willen wij u vragen extra aandacht aan dit probleem en zichtbare 

alternatieven, maatregelen te beleggen.  

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ja, het probleem is herkenbaar op dat ene specifieke moment, met ziekte 

uitvallen. Dat heeft de politie ook geschreven daar is continu aandacht voor. We komen daar nog wel op terug 

ook met het Actieplan Integrale Veiligheid wat we in de cyclus in november-december ook in u raad aan de orde 

hebben. Wat ik u nog wel even wil meegeven, ja we kunnen elke dag zeggen dat het door te weinig agenten te 

weinig blauw in die stad het allemaal vreselijk is. Maar hoe vaker je dat zegt en hoe meer je dat gaat geloven en 

iedereen het gaat napapegaaien. Ik wijs erop dat de laatste bevolkingsmonitor de tevredenheid over veiligheid 

werd toch gewaardeerd met het rapportcijfer 7 of 7,2. Tuurlijk een 8 is nog beter dan een 7. Maar ik was met 

onze kinderen met een 7 op het schoolrapport heel erg blij. Ik snap uw signaal, maar laat ons het ook niet groter 

maken dan het is. Dat is even mijn oproep, een beetje buiten de orde van de beantwoording. Ik ben een beetje 

stout. Maar ik hecht daar wel aan om dat te zeggen, want we praten ons wel een beetje de put in wat ik toch niet 

objectief altijd even goed kan duiden. En ik vind het zo jammer voor onze stad en alle goede initiatieven van 

inwoners en de politie. Maar u heeft een punt, dat is ook onderkend en we nemen het buitengewoon serieus. 

Echt waar. 

De VOORZITTER: We gaan dan naar het onderwerp ervaringen Wielerexperience, Roosendaalse Lijst de heer De 

Regt een vraag aan wethouder Van Ginderen. De heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording van alle vragen. Uit 

de antwoorden blijkt dat er toch nog behoefte is aan een omkleedaccommodatie en sanitaire voorzieningen. 

Onze vraag is wat gaat u met die behoefte doen? Ik weet toevallig dat er accommodaties kort in de buurt die 

voorzieningen wel hebben. Gaat u bijvoorbeeld daarmee in gesprek of hoe gaat u die behoefte oppakken? 

De VOORZITTER: Behoefte en sanitaire voorzieningen. Wethouder Van Ginderen, ik wens u veel succes. 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, dank u wel. Ja, gelukkig is er niet alleen behoefte aan die sanitaire 

voorzieningen, maar inderdaad ook nog aan wat andere zaken. Wat ik u in mijn antwoord heb gemeld en wij zijn 

daarover in gesprek samen met de Stichting in oprichting zoals ik u ook heb geschreven en het is ook bekend dat 

er natuurlijk ook voorzieningen zijn die er op dit moment door een aantal ondernemers worden aangeboden. En 

wij proberen die inderdaad bij elkaar te brengen. 

De VOORZITTER: Ja, akkoord voor dit moment. Het volgende onderwerp Verkeersveiligheid Omgang in Wouw, 

ook Roosendaalse Lijst de heer De Regt aan wethouder Lok. Meneer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel wederom, voorzitter en bedankt voor de beantwoording. In de beantwoording 

geeft u aan dat er wellicht binnenkort een soort van verkeersonderzoek gaat komen naar inderdaad die 

verkeersveiligheid in de straat. Onze vraag is van hoe en op welke manier en hoever gaat u communiceren met de 

inwoners die daar wonen, want die hechten daar wel een grote waarde aan. 
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De VOORZITTER: De heer Lok. 

De heer LOK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ambtelijk is er in ieder geval al contact geweest met de eerste, 

aangeleverd die zich daar zorgen over heeft gemaakt en die hebben in ieder geval afgesproken dat er straks, er 

worden binnenkort verkeerstellingen gehouden, maar na de vakantieperiode. En als die gegevens boven tafel 

komen dan gaan we is de bedoeling dat we met het grootste deel van de straat in overleg gaan om te kijken hoe 

die dat ervaren. Als ik helemaal wel ben overigens staat de Omgang op de beheerkalender. Maar ik weet niet 

helemaal precies welk jaar en dat weet mijn collega ook niet uit het hoofd. In ’19 of ’20 zou die sowieso 

gereconstrueerd worden. Dus we gaan goed onderzoek doen dan kunnen we goede, mooie, definitieve 

maatregelen bedenken en dan hooguit dat de uitvoering iets langer duurt dan we zouden willen. 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Vervolgens ook de Roosendaalse Lijst de heer De Regt vragen, aanvullende 

vragen inzake de brandweerkazerne in Wouw. Ja, ik denk dat dat aan mij geadresseerd zal zijn. Ga uw gang. 

De heer DE REGT: Ja, nogmaals dank u wel voorzitter, voor de derde maal. In die vragen stellen wij de vraag van 

wat zijn de kosten van nieuwbouw en wat zijn de kosten eventueel van een herbouw van de bestaande locatie die 

u voor ogen heeft. U geeft wel aan wat nieuwbouw gaat kosten. Echter over de kosten voor de verbouw wordt 

niet gerept. Wellicht vergeten? Dus mijn vraag is kunt u dat alsnog, mag ook schriftelijk, ons laten weten? 

De VOORZITTER: Dan bedoelt u de verbouw in het huurpand waar ze nu zitten. 

De heer DE REGT: Ja.  

De VOORZITTER: Want dat is tot 20…. Daar gaat het over. 

De heer DE REGT: Ja. 

De VOORZITTER: Ja, nee dat is prima. Dat zal ik schriftelijk u doen toekomen. 

De heer DE REGT: Prima. 

De VOORZITTER: Oké? Dan gaan wij naar het onderwerp Met hart voor de zorg, zorgeconomie. Een vraag van de 

heer Yap, Partij van de Arbeid aan wethouder mevrouw Koenraad. Meneer Yap? 

De heer YAP: Ja, voorzitter, de portefeuillehouder geeft aan in de beantwoording en ik quote “momenteel lopen 

we als gemeente een proces om onze bijdrage aan het Care Innovation Centre te beëindigen”. Voorzitter, dit is 

niet in opdracht van de gemeenteraad, ook niet van besluitvorming eerder in het vorige college. En is ook niet 

opgenomen in het Bestuursakkoord wat u onlangs zelf heeft ondertekend. Mijn vraag dan ook is namens onze 

fractie wie gaf u derhalve deze opdracht en hoe verklaart u deze ommezwaai? 

De VOORZITTER: Mevrouw Koenraad. 
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Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. De conceptbegroting ligt nu voor, dus daar bent u als raad dan aan 

zet om daar ook iets over te roepen. En er was geen structurele voorziening of geen structurele financiering 

voorzien. En dat is de reden dat we natuurlijk nu aan het kijken zijn van hoe kunnen we het dan zo maken dat het 

gefinancierd kan worden. 

De VOORZITTER: Last but not least het onderwerp tussentijds rapporteren. Fractie VLP, de heer Brouwers aan 

wethouder Theunis. 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. We danken de wethouder voor de zeer technische beantwoording op 

onze vragen inzake afwijkingen op investeringen. Onze aanvullende vraag hierop is is de wethouder genegen om 

in volgende rapportages afwijkingen op investeringen te vermelden conform de bepalingen welke zijn 

opgenomen in de vastgestelde financiële verordening. Tot zover. 

De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Uiteraard, zoals ik altijd al doe.  

De VOORZITTER: Ja, u knikt nee, maar dit is het antwoord waar u het mee moet doen. Ja, leuker kan ik het ook 

niet maken. 

c. Actie- en motielijst 

De VOORZITTER: Right! Ik ga naar agendapunt 4.c dat gaat over de actie- en de motielijst. We beginnen met de 

actielijst. Er zijn binnen de termijn bij de griffie geen vragen of wat dies meer zij binnengekomen op actie- en 

motielijst. Maar ik check dat nog even bij u. Over de actielijst nog iemand het woord? Dat is inderdaad niet het 

geval. En hetzelfde geldt voor de motielijst. Daarover nog een opmerking uwerzijds? Dat schiet lekker op. Nee, 

dat is ook het geval. Dan is dat naar de stand van heden geactualiseerd afgewerkt.  

5. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Dan hebben we agendapunt 5, dat zijn de hamerstukken. Ik vraag bij ieder voorstel, ik weet er al 

van één, om een stemverklaring af te leggen. Dus als ik bij dat onderwerp ben let u dan even op en dan zie ik uw 

vinger wel in de lucht en dan krijgt u de gelegenheid. 

a. Nieuw budget starterslening 2018 

De VOORZITTER: Het handelt over het nieuw budget starterslening 2018. Eén uwer een stemverklaring op dit 

onderwerp? Dat is niet het geval. Dan is het voorstel aanvaard. 

De VOORZITTER: Ja, meneer Breedveld, zo blijft ook u optimaal wakker dat ik af en toe eens een ferme slag met 

die hamer geef. Ja, u riep “zo!”. Ik heb het genoteerd… 

b. Benoemen monumentenlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

De VOORZITTER: Voorstel 5.b benoemen monumentenlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Eén uwer een 

stemverklaring op dit punt? Ten behoeve van de heer Breedveld, per hamerslag aanvaard. 
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c. Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.c Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant. 

Een stemverklaring op dit stuk? Niemand van u? Bij deze aanvaard. 

d. Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen Deurlechtsestraat 8 te Roosendaal 

De VOORZITTER: Stemverklaring één uwer? Niemand? Bij hamerslag aanvaard. 

e. Raadsvoorstel bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.e bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring? Niemand? Aanvaard. 

f. Ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.f ambitienota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030. En daar heeft mevrouw 

Suijkerbuijk van de ChristenUnie aangegeven een stemverklaring te willen afleggen. Ga uw gang. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, ik trek mijn stemverklaring in, dat was ik vergeten door te geven. Bij deze, 

kan dat nog? 

De VOORZITTER: Dat vind ik de mooiste stemverklaring… De mooiste stemverklaring die ik ooit heb gehoord. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ik heb inmiddels de besluitenlijst gelezen en daar ben ik tevreden mee. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Oké. Oké. Anderen van u raad op dit punt? Niemand? Aanvaard. 

g. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021 

De VOORZITTER: Agendapunt 5.g preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021. Op dit stuk een 

stemverklaring vooraf gewenst? Niemand? Ook hier bij hamerslag aanvaard. 

6. B-CATEGORIE 

a. Bestuursrapportage 2018 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar agendapunt 6. Agendapunt 6.a handelend over de Bestuursrapportage 2018, 

heeft ook een Commissiebehandeling gehad en is nu geagendeerd vanuit de fracties Partij van de Arbeid en 

GroenLinks. En het lijkt mij voor de hand liggend om met de heer YAP de woordvoering te beginnen omdat hij 

mogelijk ook een motie zou willen indienen. Meneer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, goedenavond. Raadsvoorstel Bestuursrapportage in de Commissie heeft de PvdA-

fractie een achttal items benoemd die ons wat zorgen baart. We hebben met name ook gewezen op de 

problematiek in het Sociaal Domein en met name de wijze waarop de gemeente Roosendaal, dit college, dat heeft 

begroot. Dat komt wel terug bij de begrotingsbehandeling die komende maand of begin volgende maand hier ook 

op de agenda staat. Voorzitter, we hebben ook genoemd de samenwerking ICT daar volgt evaluatie over die 

samenwerking in de regio komend jaar. Dus daar kijken we natuurlijk reikhalzend naar uit. Ook is er nog 

gesproken over het huis van de gemeente. Het ontwerp zou binnenkort of in ieder geval 2019 zo ver zijn waarin 

wellicht ook wordt nagedacht over een multifunctionele ruimte die geschikt is voor Raads- en 
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Commissievergaderingen, ook een belangrijk punt voorzitter. En ja concluderend voorzitter, sorry ik ben een 

belangrijk punt vergeten, de kindgelden 5 ton over. We weten niet te besteden in 2018 dus we laten het 

terugvloeien om tekorten aan te vullen. Dringende oproep aan de portefeuillehouder om dat volgend jaar in die 

zin tijdig te signaleren, zodat er ook tijdig het geld besteed kan worden waarvoor het bedoeld is. Voorzitter, 

uiteindelijk hebben we één motie ingediend. We zullen dus straks allereerst stemmen over het raadsvoorstel 

maar qua motie hebben we nog eigenlijk een soort bevestigende motie opgesteld samen met het CDA, VLP, 

Nieuwe Democraten, D66 en ChristenUnie die er abusievelijk nog niet onder staat, maar wel onder had moeten 

staan. De motie heeft als titel “Werk maken van een beter bereikbaar Tolberg”. Deze gemeenteraad en de vorige 

gemeenteraad en de twee of drie gemeenteraden daarvoor hebben daar ook al regelmatig over gesproken. Het 

gaat om de betere bereikbaarheid van de wijk Tolberg. Daarvan hebben we nu, wederom, proberen we een 

volgende stap te nemen dat we vragen aan het college om de verkeersstudie “Beter bereikbaar Tolberg” die in 

2010 gepresenteerd is aan de raad ja eigenlijk te actualiseren en dat ook te doen voor de zomer. Voor 1 juli 2019 

met een daarbij behorend plan van aanpak waarin natuurlijk maatregelen staan opgenomen om de 

bereikbaarheid van de wijk te verbeteren met onderbouwing financieel en bij voorkeur uiteraard ook 

onderbouwing met co-financiering van partijen die daar relevant toe zijn. De motie dienen wij graag daarom 

vanavond in, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, deze motie krijgt nummer 1. Heet “Werk maken van een beter bereikbaar Tolberg”, partijen 

zoals genoemd daarbij aangevuld de ChristenUnie, mevrouw Suijkerbuijk. Die maakt onderdeel uit van de 

beraadslaging. Dan kijk ik even naar anderen van u raad op dit onderwerp die het woord wensen. Dan zal de 

griffie dat inventariseren als daar natuurlijk behoefte aan is. Ja, het kan, ik kijk even naar mevrouw Gepkens, want 

u had de eerste termijn ook graag gewild vanuit de Commissie. U in ieder geval, mevrouw Gepkens GroenLinks 

vanuit de eerste termijn inderdaad. En dan geloof ik dat ik de eerste termijn heb. Ja, mevrouw Gepkens en dan 

mevrouw Vermeulen ook een eerste termijn? Ja, dan bent u daarna. Oké? Ga uw gang. 

Mevrouw GEPKENS: Dank u wel, voorzitter, ook voor de technische ondersteuning. In de Commissievergadering 

hebben wij al aangegeven dat de GroenLinks-fractie over het algemeen content is met de Bestuursrapportage. 

Het blijft nog steeds een genoegen dat het een combinatie van cijfers en letters en niet alleen cijfers is. Omdat 

letters heb je toch ook nodig om de impact van de verschillende onderdelen goed te kunnen bevroeden. Wij 

hebben aan het eind van de beraadslagingen gezegd van nou wellicht komen we nog met moties of 

amendementen. Het feit dat die hier niet voorliggen betekent dat we hebben besloten om dat niet te doen. 

Omdat aan de ene kant de collegeleden op verschillende onderdelen toelichting hebben gegeven die helder was 

en aan de andere kant is inmiddels ook de Begroting duidelijk geworden. En dat betekent dat als je dingen wilt 

veranderen of als je het niet eens bent met het college dat je dat toch in eerste instantie bij de 

begrotingsbehandeling door wilt voeren. Dus wij komen niet met moties in deze zaak. En ja ik denk dat het voor 

iedereen duidelijk is dat we in de Bestuursrapportage hebben bijna alle fracties vooral gekeken naar het Sociale 

Domein. Mijn voorganger sprak daar ook al over. En ja daar staan we toch wel voor hele super grote uitdagingen. 

Want hoewel we natuurlijk goede zorg op maat willen leveren en dat ook proberen te doen binnen de 

beschikbare budgetten, dan hebben we toch eigenlijk wel een eerste stap nodig vanuit de landelijke overheid. 

Want het moet me toch van het hart dat het heel vervelend is dat de landelijke overheid blijft aarzelen om die 

eerste stap te zetten en de inhoudelijke kaders en verdeling van de budgetten goed weer te geven. Want op deze 

manier kun je natuurlijk geen beleid maken. We hebben in de Commissievergadering als voorbeeld genomen het 

beschermd wonen. Nou, daar zijn we in West-Brabant zijn we nu al bijna een jaar bezig om daar een lobby voor te 

voeren om vanuit Den Haag helder te krijgen, witte rook te krijgen eigenlijk. Maar dat is er nog steeds niet, er 

komt geen slecht voorstel, er komt geen goed voorstel. Nee, er komt gewoon helemaal niks. En dat betekent dat 

je op die manier wel heel moeilijk in Roosendaal de kaders kunt treffen. Sorry, het is niet echt voor de 

gemeenteraad. Maar het was meer een hartenkreet van mezelf. Ik sluit af met de woorden dat wij kunnen 

instemmen met de Bestuursrapportage. Dank u wel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Gepkens. Dan vervolgens mevrouw Vermeulen van de fractie van de VVD.  

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt de Bestuursrapportage 2018 een erg belangrijk 

financieel stuk, waarin wij kunnen lezen welke regelingen, onderwerpen hoe zij er eigenlijk financieel voorstaan. 

Voorzitter, als VVD willen wij graag een aantal punten gaan benoemen, die wij in de het komende jaar willen gaan 

bekijken hoe dat gaat lopen. Als eerste, voorzitter, gaat het over de Integrale Veiligheid. In de Commissie hebben 

we het er ook al over gehad dat er een overschot is van 5 ton, waarvan 2,9 ton uiteindelijk is gegaan naar de 

reserves. Voorzitter, wij vinden als VVD dat wij, voor de burgers er moeten zijn dat zij veilig zijn, maar dat zij zich 

ook veilig voelen. Daarom voelt het voor ons een beetje ja niet helemaal lekker, want op het moment dat wij een 

overschot hebben dat niet aan het initiële onderwerp wordt besteed, ja dat voelt voor ons niet goed. En als ik het 

dan even persoonlijk mag trekken ik ben twee weken geleden met de Boa’s mee gaan lopen. En zij hebben 

eigenlijk een schreeuw om hulp, om meer collega’s zodat zij het werk goed kunnen gaan doen voor heel deze 

gemeente. Ja, dan versterkt deze motie. Voorzitter, een ander onderwerp wat wij graag dit jaar willen gaan 

behandelen is het subsidiebeleid. Wij hebben al aangegeven in de Commissie dat wij graag een 

verantwoordingsplicht willen hebben voor de subsidieaanvragers. En dit hoeft niet altijd alleen maar op financieel 

gebied te zijn, maar meer op het feit dat we het kunnen toetsen op het beleid wat wij als gemeente voeren. Dat 

het ook, de activiteit die met dat gesubsidieerde geld dan ook echt daadwerkelijk het beleid dient. Voorzitter, 

gisterenavond ben ik ook als lid van de VVD naar de subsidie-informatieavond geweest waarvoor lof, want het 

was een hartstikke goede bijeenkomst. Waarbij wij positief verrast zijn dat de koers die mevrouw Raaijmakers wil 

gaan varen dat die, ja daar kunnen wij ons zeker in vinden. Dat eigenlijk alle subsidies heroverwogen worden. 

Daar kunnen wij alleen maar lof over spreken, want wij gaan voor kwaliteit. Voorzitter, we hebben in de 

Commissie het ook gehad over de WVS. Ja, wat kan ik er over zeggen nog? Wat mag ik erover zeggen en meer wat 

durf ik er nog er nog over te zeggen? Vandaar wil ik het ook graag hier nu eventjes bij laten wat ik twee weken 

geleden heb gezegd in de Commissie. Voorzitter, dan de jongerenhuisvesting. Wij blijven het de komende jaren in 

ieder geval bij de Begroting benoemen. En dat is niet omdat het nu niet goed gaat, maar omdat wij het gewoon 

een heel erg belangrijk punt vinden. Want voorzitter, we hebben nu een hartstikke mooie hbo in Roosendaal en 

deze is in september gestart. Waardoor dat betekent dat de eerste afgestudeerden al over twee jaar gaan komen. 

Deze mensen wil je natuurlijk aan Roosendaal binden. Dus, hoe mooi zou het toch zijn dat we in ieder geval een 

mooi leefklimaat kunnen bieden door die huurhuizen of in ieder geval de huizen voor starters en voor studenten 

toch alvast te gaan beginnen. Want laten we heel eerlijk zijn vraag creëert aanbod maar ook vice versa aanbod 

creëert ook vraag. Hierbij wil ik het graag laten, voorzitter. En nogmaals hier komen wij graag in het komende jaar 

op terug. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Vermeulen. Dat is dan de eerste termijn van de zijde van u raad. Dan is het 

de reactie daarop door onze wethouder de heer Theunis. 

De heer THEUNIS: Ik heb geen vragen gehoord hoor. 

De VOORZITTER: Hij heeft geen vragen gehoord, klopt dat? Ik dacht dat ik wat vragen had gehoord? Nee? Ja, je 

zou iets over die motie kunnen zeggen, want dat… O, ben jij dat? Nou, dan wethouder Lok. 

De heer LOK: Of wil jij dat? 

De VOORZITTER: Ik wil het ook best doen hoor, maar dan vrees ik het ergste. Nou, wethouder Lok. Ik moet even 

portefeuille-proof blijven. 
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De heer LOK: Ik had het kortste strootje, maar ik won toch. Jammer genoeg. Nee hoor, mooi. Ja, de motie “Werk 

maken van een beter bereikbaar Tolberg”. Ik snap het, het loopt ook al een poosje. Maar ik zou graag een paar 

dingen anders willen zien in de motie, dat zou ons beter uitkomen met z’n allen. U refereert vooral aan de 

verkeersstudie “Beter bereikbaar Tolberg”, die een aantal jaren geleden is gedaan. Dan kun je dat allemaal wel 

actualiseren, maar wat schiet je daar nou mee op? Ik zou hem graag breed, iets breder willen trekken. We hebben 

naderhand zijn er ook andere ideeën ontstaan die niet in dat rapport stonden. Ik noem het maar de 

ondertunneling, misschien is die wel interessanter om allerlei redenen. Dus ik zou graag ook wat andere 

mogelijkheden willen verkennen buiten “Beter bereikbaar Tolberg”, al die varianten die gaan overigens door het 

buitengebied en dan moeten we nog wel heel veel water verzetten bij de Provincie omdat überhaupt voor elkaar 

mogelijk te maken. Dus ik zou graag ook de andere mogelijkheden verkennen zoals de ondertunneling. Ik weet 

niet of 1 juli nou echt haalbaar is. Maar ik kan u wel beloven dat die voor de Begrotingsbehandeling dat allemaal 

gedaan is. Waar ik wel een vraag over heb is de opmerking waarbij rekening is gehouden met co-financiering van 

andere partijen. Dan zou ik graag van u die andere partijen willen horen die co-financiering willen doen, want ik 

ken ze niet. En als ik de motie dan mag uitleggen als die co-financiering er niet komt hoeven we ook het werk niet 

te doen, dan zijn we het ook eens. Maar u koppelt er al co-financiering aan die nog niemand heeft. Dus het lijkt 

me wat merkwaardig om dat eraan te koppelen. We kunnen allemaal ons best doen en dat gaan we ook doen. 

We gaan altijd langs bij mensen die, partijen die meer geld te besteden hebben dan wij. Maar u noemt het als een 

soort voorwaarde en anders niet. Ja, dan denk ik anders niet. Want nogmaals ik ken ze niet die nu al iets hebben 

aangeboden. Al die onderzoeken kosten geld. Ik mag aannemen dat we dat dan uit de bestaande reserve die voor 

de ontsluiting van Tolberg beschikbaar is mogen halen. En daar zou ik graag dan in uw reactie, want in de 

Begroting 2019 zit het geld niet in ieder geval niet anders, dus graag uw reactie daarop. Als u met die dingen kunt 

leven, dan kunnen wij er ook mee leven en dan kunnen we ermee aan de slag. Dank u wel.  

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Lok. Dan ga ik naar de tweede termijn van u raad. Dan inventariseer ik 

even degene die in tweede termijn het woord voeren en dan kom ik terug bij de sprekers in eerste termijn.  

De heer YAP: Voorzitter, misschien even één minuut schorsing? 

De VOORZITTER: Ja, dat is goed. Maar laten we dan… Ja, dat is prima. Maar laat me dan even de tweede termijn 

inventariseren. 

De heer YAP: Ja, dat is ook goed. 

De VOORZITTER: Ja, dat is goed. De heer De Regt, ja dat is genoteerd. Anderen nog van u raad niet zijnde eerste 

termijn sprekers. Nee. Heel goed fractievoorzitter Van den Beemt. Ja, u voedt ze goed op ik zie het. Nou, oké dan 

gaan we schorsen. Meneer Yap, één minuutje had u? Ja, één minuutje schorsen.  

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

De VOORZITTER heft de schorsing op. 

De VOORZITTER: Ja, dames en heren de schorsing is, de minuut is verstreken. Dat betekent dat wij voortgaan en ik 

zou voordat ik de heer De Regt een tweede termijn het woord geef misschien even vragen aan de heer Yap wat 

de schorsing heeft opgeleverd. Want dat zou een andere motie kunnen zijn. De heer Yap. 
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De heer YAP: Ja, voorzitter, tekstueel iets aangepast. Wilt u de aanpassing al horen? 

De VOORZITTER: Nou, doe dat in uw zometeen, dan doen we het even netjes. Maar dan kunnen we daarna 

eventjes reageren op de gewijzigde motie. Maar dan doen we het gewoon eventjes achter het katheder in 

tweede termijn. Maar dan komt u in ieder geval met een wijziging van motie, de ingediende motie. De heer De 

Regt, ga uw gang. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Bij de Commissiebehandeling hebben wij al aangegeven dat deze 

rapportage voor ons een A-stuk zal zijn. Onze schriftelijke en mondelinge vragen zijn wat ons betreft afdoende 

duidelijk en goed gemotiveerd beantwoord waarvoor dank. Wel zullen we een aantal in de rapportage gemelde 

zaken nauwlettend blijven volgen en die sluiten bijna aan bij die van de Partij van de Arbeid. De 

doordecentralisaties in het primair onderwijs, een interessant proces gaat dat worden. De ontwikkeling van ICT 

samenwerking en de evaluatie daarop, de toegezegde garantiebanen in de fietsenstallingen, budgetten voor de 

kinderen in armoede en vooral ook de tekorten in programma 5 “Zorgen en Stimuleren”. Vooralsnog kunnen we 

voor deze tekorten deels een beroep doen op de reserve Sociaal Domein en ook nog dekken met overschotten 

elders in de Begroting. Maar dit biedt natuurlijk geen structurele oplossing. Gelukkig gaf u bij de 

Commissiebehandeling al aan dat dit ook u zorgen baart en alle aandacht gaat krijgen die het verdient. Tevens 

hopen we op een gunstiger verdeelmodel wat betreft de uitkeringen beschermd wonen, maar dat zal pas vanaf 

‘20-‘21 gaan gelden. Wat betreft de korting op het Gemeentefonds vanuit de Septembercirculaire van 1,7 miljoen 

door u gemeld bij de Commissie, daarvan zijn we nieuwsgiering of u al ideeën heeft om die dit jaar nog te kunnen 

dekken. Want het is een korting 2018. En graag een reactie hierop van de wethouder Financiën. Tevens zijn we 

benieuwd waartoe de gesprekken over de kwaliteitsniveaus in de openbare ruimte toe gaan leiden. En vooral ook 

welke financiële gevolgen de diverse opties zullen hebben op de Begroting. Maar dit zijn zaken die we natuurlijk 

gaan behandelen bij de Begrotingsbehandeling en niet in deze rapportage. De themabijeenkomst dien aangaande 

zullen wij graag bezoeken en wij zijn er wel ontzettend benieuwd naar. Tot slot, voorzitter, we hebben nog wel 

een wens. Vorig jaar werd de Bestuursrapportage nog voor het zomerreces behandeld. En dat bood ons de ruimte 

om eventuele afwijkingen in de Begroting tijdig bij te kunnen sturen. Dit jaar behandelen we de rapportage nu 

pas, peildatum 1 juli en het is vandaag wel 10 of 11 oktober. We zijn dus alweer ruim drie maanden verder. 

Gegevens kunnen inmiddels achterhaald zijn en tijd en ruimte om bij te sturen is er eigenlijk niet meer. Dus onze 

wens is om voor volgend jaar te kunnen zorgen dat deze rapportage weer voor het reces op de agenda komt. En 

dat is eigenlijk ook een verzoek richting de Auditcommissie om daar rekening mee te houden. En onze vraag is of 

dat kan.  Ik wilde het hierbij laten wat betreft de motie. Ja, ik wacht even op de gewijzigde motie alvorens hierop  

te kunnen reageren. Ik zeg al bij voorbaat toe mochten de wijzigingen zoals de heer Lok heeft aangegeven erin 

staan dan kunnen we denk ik wel steunen. Maar dat is even afhankelijk van de reactie van de heer Yap. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Anderen van u raad een tweede termijn? Niet? Ik heb geen vingers 

gemist. Nee. Dan gaan we terug naar de sprekers in eerste termijn voor zover gewenst. In elk geval de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, ik heb net met potlood al de Roosendaalse Lijst er maar onder gezet. De motie is iets 

aangepast. Aan het eerste dictum is toegevoegd dat we uiteraard ook alle andere opties die de afgelopen jaren de 

revue zijn gepasseerd betrekken bij de actualisatie. En bij het tweede dictum, of het tweede bolletje in het dictum 

is natuurlijk van belang dat wellicht mogelijke co-financiering inzichtelijk wordt. Een keiharde financiële 

onderbouwing is natuurlijk ook iets waar we vervolgens mee gaan stoeien als gemeenteraad als die actualisatie 

voorligt, voorzitter. De tekst ik weet niet of ik hem helemaal letterlijk moet voordragen of is deze bijdrage 

afdoende, voorzitter?  
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De VOORZITTER: Ja, u heeft het toegelicht. De gewijzigde motie wordt ook rondgedeeld. Iedereen kan het dictum 

en zoek de verschillen, dus zeer overzienbaar. Dus ik denk dat hiermee de gewijzigde motie nummer 1 onderdeel 

is van de beraadslaging. En u ziet de wijzigingen in het dictum bolletje 1 en bolletje 2, oké? Dan kijk ik even naar 

mevrouw Gepkens heeft u nog behoefte aan… Dat is niet het geval. Mevrouw Vermeulen nog behoefte aan een 

tweede termijn? Ja, dat is het geval? 

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. In onze tweede termijn zouden wij graag willen reageren op de 

motie die voor u ligt, namelijk “Werk maken van een beter bereikbaar Tolberg”. Voorzitter, wij als VVD hebben 

ook deze motie gelezen en wij vinden deze motie eigenlijk een beetje overbodig. Want het staat eigenlijk al in het 

Bestuursakkoord waar deze motie voor dient. En voordat u gaat interrumperen meneer Yap, de datum staat er 

inderdaad niet in het Bestuursakkoord, maar daar willen wij ook graag afstand van doen van deze datum. Omdat 

wij ons eigenlijk hardop eigenlijk nu ook afvragen of deze wel haalbaar en realistisch is. Voorzitter, wij zijn 

natuurlijk wel voor onderzoek doen. Dus wat u net heeft veranderd in de motie daar zijn wij wel voor. Wij zullen 

dus ook niet tegen deze motie stemmen. Maar we willen wel nadrukkelijk onder voorbehoud dus wel zeggen dat 

wij, ja met deze datum dus niet kunnen instemmen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Vermeulen. Dan denk ik dat van de zijde van u raad de beraadslaging 

heeft plaatsgehad. Dan heb ik toch een vraag gehoord voor wethouder Theunis. Ja, ik wel, ik wel en je gaat eraan. 

En daarna wethouder Lok om op de gewijzigde motie te reageren. Wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen gehoord. Dat gaat dan over de vraag tekort dit 

jaar van 1,7 miljoen. Zoals ik ook in de Commissie heb gezegd daar gaan wij proberen dit jaar die 1,7 miljoen met 

maatregelen in te halen natuurlijk om te sluiten op nul. Daarvan zal ik de raad in kennis stellen december, dat we 

dan voldoende maatregelen om de raad te zeggen van gaan we dat redden en zo ja hoe. Ja, tot slot even over de 

Bestuursrapportage behandeling. Ja, peildatum was 1 juli, u raad gaat vervolgens zes dagen later op vakantie. Ja, 

ik zou zeggen ga dan een maand later op vakantie dan kan het nog behandeld worden voor de vakantie. 

De VOORZITTER: Ja, u vat het luchtig op dus dat is heel fijn. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat u mijn suggesties over het algemeen hebt overgenomen 

zowaar vooral het gaat over allerlei andere opties die de revue hebben gepasseerd. Maar daar hadden we het al 

over, over de ondertunneling bijvoorbeeld. 1 juli dat blijft altijd een discussie. Maar we gaan onze best doen om 

dat allemaal op tijd te doen. En dan merkt u vanzelf of dat voor 1 juli is. En ik begrijp dat u daarna toch op 

vakantie gaat, dus zegt mijn collega dus het komt goed. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Akkoord, dan denk ik dat we de beraadslaging kunnen sluiten en dan zijn we toe aan 

oordeelsvorming, gaan we stemmen. Dan gaan we het eerst over de Bestuursrapportage zelf hebben en daarna 

komt de motie aan bod. Over de Bestuursrapportage zelf. Wil één uwer daarover een stemverklaring? Dat is niet 

het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie stemt in met de Bestuursrapportage 2018? Daarmee stemt u in bij 

unanimiteit. Ja, aldus aanvaard.  

De VOORZITTER: Vervolgens de gewijzigde motie nummer 1. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit 

onderdeel. In ieder geval de heer Villée en daarna de heer De Regt. Meneer Villée. 
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De heer VILLÉE: Ja, wij gaan op zich akkoord mits genoteerd hebbende dat wij het actualisatie ook zeker alle 

nieuwe alternatieven, duurzame mobiliteitsmogelijkheden van de toekomst die toch steeds dichterbij komen ook 

betrokken worden in de rapportage.  

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt.  

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Wij vinden deze motie overbodig temeer omdat het al opgenomen staat 

in het Bestuursakkoord en ook vorige Commissievergadering heeft de wethouder al toezeggingen gedaan 

hiermee aan de slag te gaan. Desalniettemin zullen wij hem toch gaan steunen. Maar wij vinden hem eigenlijk 

overbodig. 

De VOORZITTER: Anderen nog van u raad een stemverklaring? Niet? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor de 

gewijzigde motie nummer 1. Dat aanvaard u ook bij unanimiteit. Nee, met uitzondering van de fractie van de SP, 

maar desondanks is er een overweldigende meerderheid. De motie is aanvaard.  

 

7. C-CATEGORIE 

a. Raadsmededeling 34-2018 Advies voor de Commissie voor de Bezwaarschriften over Hulp bij de  

    Huishoudingplus i.c.m. Raadsmededeling 38-2018 Bezwaarprocedure en Beleidsregel WMO Hbhplus 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7. 7.a dat is een Raadsmededeling, advies voor de Commissie voor de 

Bezwaarschriften over Hulp bij de huishoudingplus in combinatie met de raadsmededeling inzake de 

bezwaarprocedure en de beleidsregel Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, HbH, hulp bij de huishouding- 

plus. Het is vanuit de Commissie geagendeerd door een aantal fracties en ik zal ze in eerste termijn uiteraard het 

woord geven. In volgorde stel ik voor VLP, de heer Van Gestel. Vervolgens Partij van de Arbeid de heer Yap, D66 

de heer Raggers, GroenLinks mevrouw Gepkens…. Dat wordt de heer Emmen in plaats van de heer Raggers. Dan 

mevrouw Gepkens GroenLinks, mevrouw Roeken CDA, mevrouw Heessels SP en mevrouw Eijck VVD. Zo heb ik het 

hier staan vanuit de Commissie. 

De heer RAGGERS: Voorzitter, ik wil graag aangeven dat D66 geen behoefte heeft aan een eerste termijn. 

De VOORZITTER: CDA ook niet, dan ga ik hier allemaal strepen. Nou, dat schiet allemaal lekker op. Wie nog meer 

geen zin in de eerste termijn? Ook niet, geweldig. Ik kom wel bij u terug in tweede termijn hoor daar niet van als u 

dat wenst. Anderen nog wat betreft de eerste termijn of klopt dan het plaatje? Nou, anders hoor ik het wel. We 

beginnen met de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. Ja, het duurde even maar… 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. We begeleiden nu een motie in die bijna raadsbreed wordt 

ondersteund. Daarvoor zijn we natuurlijk alle co-auteurs en mede-indieners zeer erkentelijk. Dat doen we toch 

nog even door de geschiedenis in te duiken. Niet die van Roosendaal, wees gerust maar die van Den Haag. In de  

nota “Thuiszorg en zorg thuis” uit 1997 naar het parlement gestuurd door VVD Staatssecretaris Terpstra en D66 

Minister Els Borst en daarin staat de toekomst van de thuiszorg geschetst. En het stuk begint en het is een citaat 

“thuiszorg heeft een onmiskenbare plaats in het geheel van de zorg. Dankzij thuiszorg kunnen mensen ook bij 

ziekte ouderdom of handicaps thuis verpleegd en verzorgd worden” einde citaat. Het stuk laat zien dat alles is 

geënt op het langer thuis wonen of het meer thuis herstellen na een ziekenhuis operaties, waarbij de definitie van 

thuiszorg ook verder is uitgelegd ik citeer “thuiszorg is een aspect van breder gezien zorg thuis om mensen zo lang 

mogelijk thuis te laten wonen is ook goede huisvesting nodig aangepast vervoer, dagbesteding in de wijk en 

andere voorzieningen dichtbij huis”. En ze spreekt over financiële middelen met name over marktwerking. En ik 
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citeer uit dat stuk “in de gezondheidszorg speelt al jaren de vraag sturen de overheid of sturing door markt”. Naar 

onze mening dus die van de Minister en de Staatssecretaris ligt de waarheid in het midden. De zorgsector is 

gebaat bij een mix van overheidssturing en marktelementen een actieve overheidssturing. In de gezondheidszorg 

blijft wel nodig voor en ik citeer “toegankelijkheid tot noodzakelijke zorg voor iedereen, efficiëntie, efficiënte 

allocatie van middelen, rechtvaardige verdeling van lasten en kostenbeheersing” einde citaat. Het stuk spreekt 

dus van zorg op maat, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en niet in een ziekenhuis of instelling 

moeten worden opgenomen. Dat het verloop van ouderdom of ziektebeeld niet verslechterd, omdat de 

thuissituatie daarvan hoofdzakelijk is maar dat slechts het natuurlijk proces van ouderdom of ziektebeeld daaraan 

ten grondslag ligt. Staatssecretaris Terpstra was in de Tweede Kamer erg verheugd om het feit dat alle mensen nu 

dankzij de welvaart in Nederland en dat gaat over 1997, de kans krijgen om gelijkwaardig, volwaardig deel te 

nemen aan de samenleving. Voor deze gelijkwaardigheid worden publieke middelen ingezet om de nadelen van 

een handicap of ziekte te vereffenen ten opzichte van mensen zonder handicap of ziekte. Kortom, wij kunnen alle 

mensen in Nederland, dus ook in Roosendaal een menswaardig bestaan geven. Dat is de kern van het beleid, de 

essenties en waarden dat we met elkaar delen. Dat vraagt dus veel van de gemeente en de thuiszorgorganisaties. 

En essentieel daarbij zijn de zorgmedewerkers, die de zorg moeten leveren. Van het leveren of repareren van een 

rolstoel, een taxirit uitvoeren tot de verpleging aan bed of lijf en de hulp in het huishouden. Allen zijn ze evenzo 

belangrijke schakel in het proces. Dat was in 1997 ook al een zorg van aandacht en ik citeer weer “goede thuiszorg 

betekent ook voldoende personeel voor het uitvoerend werk daaraan is op dit moment al een tekort”. Toen ging 

het nog om alfahulpen, waren de bedragen nog in guldens. En deze beleidsvisie was een vooruitzicht van ‘95- tot 

2010. Anno 2018 zitten we nog met dezelfde uitdagingen en problemen om deze zorg überhaupt op het niveau te 

hebben waar ze toen in 1997 al naartoe wilden. We zijn 8 jaar overtijd, niet alleen wij maar Nederland-breed 

natuurlijk. En om die worsteling de komende vier jaar lokaal het hoofd te bieden ligt er voor de nieuwe 

wethouder Zorg en HbH mevrouw Raaijmakers en mevrouw Koenraad een flinke uitdaging. Een uitdaging die ze 

zijn aangegaan, waarbij wij als raad die graag willen ondersteunen met een motie. Een motie die de cliënt 

centraal moet stellen en ons de zekerheden moet bieden dat we allemaal toewerken naar hetzelfde doel. Dat het 

maar duidelijk moge zijn dat we de cliënten en dus ook de medewerkers niet uit het oog zijn verloren maar juist 

zien en heel belangrijk dat we ze horen. En daarom wil ik graag die motie dan ook indienen, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: De motie “Client centraal”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 

donderdag 11 oktober 2018 gehoord hebbende de beraadslaging over de raadsmededeling 34-2018 advies voor 

de Commissie van Bezwaarschriften over hulp bij het huishouden in combinatie met raadsmededeling 38-2018 

bezwaarprocedure en beleidsregel Wmo HbHplus beraadslaging over het advies van de Commissie voor de 

Bezwaarschriften over hulp bij het huishoudingplus. En ik zou u graag willen verzoeken dat ik u mij toestaat dat ik 

alleen het besluit zal voorlezen. U heeft de tekst inmiddels allemaal door kunnen nemen. 

De VOORZITTER: Ik breng u niet op andere gedachten. 

De heer VAN GESTEL: Dat dacht ik al. Besluit het college te verzoeken om te komen tot een gemeenschappelijke 

dialoog tussen alle betrokken partijen in de zorg teneinde de ondersteuning van cliënten te voorkomen en 

toekomstige uitdagingen binnen de Wmo gezamenlijk op te pakken. De zorggesprekken te laten plaatsvinden 

tussen cliënt indien aanwezig een cliëntondersteuner en WegWijs waarvan uitgaande dat hierbij voldoende 

professionaliteit aanwezig is om zowel de huidige zorgvraag als in de toekomstig te verwachten zorgvraag te 

kunnen voorzien van een adequaat ondersteuningsplan. Het gebruik van de cliëntondersteuner actiever te 

promoten en nog beter te faciliteren, actieve nazorg op basis van regelmatige individuele evaluatie van WegWijs 

te faciliteren, onafhankelijke toetsing te laten plaatsvinden op de geleverde ondersteuningsvraag, zodat inzet van 
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zware zorg voorkomen dan wel niet uitgesteld kan worden. Gedacht wordt aan instrumenten als de geadviseerde 

klachtenregeling en de controle volgens NEN2075 normering van de GGD.  Zes, zorgorganisaties te blijven 

stimuleren de wijkzuster adequaat in te zetten om cliënt daadwerkelijk centraal te kunnen stellen. En gaat over 

tot de orde van de vergadering namens de VLP, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, D66, VVD en Roosendaalse Lijst.  

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 2 heet “Client centraal” en maakt onderdeel uit 

van de beraadslaging. 

De heer VAN GESTEL: Kleine toegift, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer VAN GESTEL: Wat begon met een kop koffie tussen de wethouder en mijzelf heeft deze motie dus als 

tussenstap, want zo zie ik het naar hopelijk een mooi resultaat de komende jaren. De VLP hoopt hiermee over zijn 

eigen schaduw te zijn gestapt om de vorig jaar getoonde verharde verhoudingen over het dossier HbH te 

normaliseren in het belang van de zorg zelf. En voorzitter, daar rest mij dus niets anders dan speciaal nog te 

danken de hulp van raadsleden Gepkens en Yap in het proces om deze motie tot stand te brengen. Natuurlijk ook 

de samenwerking, directe samenwerking met raadsleden Heessels, Emmen, Roeken en natuurlijk ook de steun 

van mevrouw De Beer. Want laat ik voorop stellen, voorzitter, dit kan de VLP nooit alleen. Hieraan hebben allen 

gelijkwaardig bijgedragen, want alleen sterke schakels vormen samen een stevige ketting. 

De VOORZITTER: Ja, als ik naar mijn ambtsketen kijk dan is dat ook zo. Ja. Dat is hartstikke, hartstikke waar. Ik kijk 

nog even, dat zullen dan ook de mede-indieners van de motie die ook nog in eerste termijn het woord wensen. Ik 

weet al wie daarvan afziet, maar ik heb nog staan mevrouw Gepkens. Dat is niet het geval. Mevrouw Heessels. Ja, 

ga uw gang.  

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. De SP vindt dat goede zorg vanzelfsprekend moet zijn. Dat is het nu 

niet aangaande de bezwaren en de adviezen van de Bezwarencommissie. Door adviezen niet te volgen ontstaat 

de schijn dat de cliënt in een kwetsbare positie verkeerd en dat is geen goede ontwikkeling. Er wordt veel 

verantwoordelijkheid gelegd bij de cliënt zelf en de mantelzorger en voor hen is het van het grootste belang om 

verzekerd te zijn van goede zorg. Door het mede-indienen van de motie “Client centraal” denkt de SP dat hieraan 

bijgedragen wordt. Goede indicatiestelling is de basis en die moet dan ook goed zijn door goed opgeleide 

zorgprofessionals, objectief en onafhankelijk uitgevoerd. We begrijpen de verbinding die WegWijs met 

zorginstellingen wil maken, behouden. De vraag is of dit alleen mogelijk is door het aansluiten van een 

zorgprofessional bij een indicatiegesprek of keukentafelgesprek of nog liever zorggesprek. Kwaliteit moet goed 

geborgd zijn en onafhankelijke kwaliteitscontroles zoals de GGD deze kan bieden kan daarbij bijdragen. De GGD is 

hiermee bekend en is kundig om breed vanuit cliëntperspectief te kijken wat de SP belangrijk vindt. Maar we 

moeten wel de cliënt centraal blijven stellen, want HbHplus is meer dan alleen poetsen. Tijdig veranderingen 

signaleren en de juiste steun of zorg inschakelen vraagt ook deskundigheid. De ontwikkeling van het HbHplus- 

gedeelte en het voorliggend veld loopt stroef. Ook in de Programmabegroting komt naar voren dat hier hard aan 

gewerkt moet worden. De SP is ervan overtuigd dat een belangrijke rol hier in weggelegd voor de 

zorgprofessional opgeleid als hbo verpleegkundige met de uitstroomrichting maatschappelijke gezondheidszorg, 

ook wel wijkverpleegkundige genoemd. Opgeleid voor alle domeinen in de zorg richt zich met name op preventie, 

op de wijk en op het voorliggend veld. In Roosendaal, in West-Brabant is een uniek project “De wijkzuster” 

genaamd, waarbij die wijkverpleegkundige nadrukkelijk wijkgericht worden ingezet zonder indicatie met 
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nadrukkelijk de opdracht de verbinding te zoeken met andere professionals en met het voorliggend veld. Een 

landelijk gewaardeerd en bekend project, bewezen effectief gebleken door wetenschappelijk onderzoek. Ik kwam 

de wijkzusters regelmatig tegen bij bijeenkomsten van initiatieven in het voorliggend veld. Kijk maar om je heen 

in de wijkhuizen en bij de wijkartsen, overal vind je de posters met de wijkzuster. Gemakkelijk bereikbaar en 

deskundig kan zij ondersteuning bieden aan de HbHplus-medewerker bij hun begeleidende taak en hun verbinden 

met het voorliggend veld. De SP is ervan overtuigd dat dit de missende link is die de HbHplus-medewerker 

verbindt met het  voorliggend veld en zo nodig andere zorg. En wij vinden dat hier meer gebruik van gemaakt kan 

worden. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Ik kijk nog even naar twee aanmeldingen in de eerste termijn. 

Mevrouw Eijck? Ja, dat is wel, ga uw gang. 

Mevrouw EIJCK: Dank u wel, voorzitter. Het is niet vaak gebeurd dat de VVD het woord gevraagd heeft in dit 

dossier. U zult zich misschien afvragen waarom nu dan wel. Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds omdat wij heel 

graag ons respect willen uitspreken voor de aanpak van de wethouder die met haar inzet en bevlogenheid in haar 

open manier van communiceren partijen bij elkaar blijkt te krijgen. En de volgende reden is dat wij trots zijn, trots 

zijn op de raad die met z’n allen heeft besloten de schouders onder het probleem te zetten en dit probleem ook 

daadwerkelijk op te lossen. We weten niet of de nu voorgedragen motie in samenwerking met de acties van de 

wethouder gaan lukken, of dit inderdaad het ei van Columbus is. De tijd zal het leren. Maar wij zijn er in ieder 

geval positief over, positief over de samenwerking. We zijn ook heel duidelijk van mening, nou ben ik even aan 

het ruziën met m’n apparaat… Dat we niet al te lang moeten blijven hangen in het verleden. We moeten niet elk 

probleem wat er is geweest uitvergroten. We hebben vandaag laten zien dat we als we naar de toekomst kijken 

als we samen gaan werken aan een mooi Roosendaal dat we samen die motie gaan uitvoeren daar precies waar 

die motie voor staat, namelijk de cliënt centraal. Ik ben trots op deze raad en ik hoop echt dat dit een succes gaat 

worden. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Eijck. Als ik het goed zie is er nou niemand voor de eerste termijn van de 

zijde van u raad? Dan is het woord aan de verantwoordelijk wethouder mevrouw Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Voorzitter, dank u wel. Ik deel volledig de mening van mevrouw Eijck. Het is prachtig om 

te zien hoe de raad dit samen tot een mooie motie heeft gesmeden. Ik denk goed compliment aan de raad en ook 

echt wel een motie waar ik als wethouder wat mee kan. Ik zie het wel echt als een soort wensenlijstje en een 

steun vanuit de raad voor de bemiddeling. Dus ik hoop wel dat het ook zo bedoeld is, want als uit 

onderhandelingen blijkt dat dingen net effe anders komen, dan hoop ik ook wel dat die ruimte er is. Dus wat ik 

vorige keer ook heb gezegd, we delen volgens mij de gemeenschappelijke visie dat we vooruit willen kijken, cliënt 

centraal willen zetten en willen komen tot een oplossing. Volgens mij is er dan ook niets tegen deze motie en is 

het vooral heel goed als iedereen dat zou steunen en is dat een mooi signaal naar alle partijen in het veld. Dus dat 

is in die zin omarm ik ook wel deze motie.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Een vraag aan u van de heer Yap. Ja, ga uw gang. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank voor uw antwoord. Maar de motie is niet alleen een wensenlijstje maar ook 

gewoon een opdracht wat u moet uit gaan voeren. Ik weet dat u in de Commissie bijvoorbeeld nog wat 

opmerkingen had gemaakt over de wijze hoe het zorggesprek vorm moet worden gegeven. Wij, de meerdere 
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partijen in deze motie die eronder staan hebben dat nu vervat in een opdracht aan u. Ik neem aan dat u dat 

gewoon overneemt en uitvoert dan. 

Mevrouw EIJCK: Ja, maar ik hoop ook oprecht en dat heb ik vorige week volgens mij ook wel aangegeven dat als 

alle partijen aan tafel zitten en er enige nuance uitkomt dat ik hoop dat de raad dat wel meeneemt want anders 

zit ik wel heel erg vast in een kader waarbij straks we een mooi, prachtig resultaat hebben en er wellicht toch een 

aanbieder aan tafel zit. Terwijl alle partijen het daar wel over eens zijn. Dus ik hoop oprecht wel en natuurlijk is 

het woord wensenlijstje niet helemaal het goede woord, maar wel dat die ruimte er is want anders zit ik ook al 

helemaal vast in een stramien. Dus ik zie het wel iets meer als een wensenlijstje. Ik dien hem ook oprecht in en ik 

geef ook echt ook oprecht aan beste bemiddelaar dit is wat de raad graag ziet, zoals de raad wil dat het gebeurt. 

Maar als het details zijn hoop ik wel dat dat enigszins flexibel is.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Het gaat altijd meer om de strekking van de motie dan de feitelijke letters die er 

staan, want woorden zijn ook maar woorden maar die krijgen betekenis in de uitvoeringspraktijk en daar vraagt 

de wethouder wat begrip voor. Ik ga naar de inventarisatie of er behoefte is aan een tweede termijn. Is dat het 

geval en zo ja wie zou het woord wensen. Ik inventariseer even. Ik heb nu twee leden van u raad genoteerd, 

mevrouw Bozkurt en mevrouw Suijkerbuijk. Ik hoor wel of er nog een… Ja, ik kom zo op die eerste termijn weer 

terug, voorlopig dit eventjes. Mevrouw Bozkurt, ga uw gang. 

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Mijn opmerkingen zijn voorzitter, de zorg heeft mijn bijzondere 

belangstelling. De 154 bezwaarschriften geven aan dat er een structureel probleem is met name met betrekking 

tot de toegewezen uren hulp en ondersteuning. Daar is dringend behoefte aan uitbreiding. De motie van de 

collega’s ondersteun ik ook daarom. Omdat ik erop reken dat het een bijdrage is om te komen tot een goede en 

verantwoordelijke toetsing van de hulpvraag en uitmondend in het noodzakelijk geachte aantal uren aan zorg en 

ondersteuning. Daarom had mijn naam daar ook zeker onder gestaan. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Kan alsnog hoor dit die toegevoegd wordt. Ja? 

Mevrouw BOZKURT: Ja, dank u wel. 

De VOORZITTER: Dan voegen wij toe mevrouw Bozkurt van de fractie van de Nieuwe Democraten. Ik ga naar 

mevrouw Suijkerbuijk van de fractie van de ChristenUnie.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week zijn er twee raadsmededelingen over het 

HbHplus-dossier tijdens de Commissievergadering behandeld. De ChristenUnie heeft toen haar standpunten naar 

voren gebracht en vragen gesteld aan de wethouder. Wij zijn blij met de open en opbouwende aanpak van de 

wethouder, daarvoor onze dank. Deze motie met als titel “Cliënt centraal” is opgesteld door zeven partijen. De 

motie kregen wij vorige week donderdagavond toegestuurd en het weekend kregen wij een definitief concept 

toegestuurd. Omdat wij graag de toelichtingen wilden horen van de partijen die betrokken zijn geweest bij de 

motie, hebben wij besloten pas tijdens deze vergadering aan te geven of wij de motie mede wilden indienen. De 

toelichtingen hebben inderdaad geleid tot een verduidelijking, waarvoor onze dank. De ChristenUnie ondersteunt 

daarom de motie en wil graag de motie mede-indienen, bij deze. Voorzitter, mensen die ondersteuning nodig 

hebben in het kader van de Wmo zijn vaak erg kwetsbaar. De HbHplus moet inderdaad gezien worden als een 

eerste trede van een zorgvraag. De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat WegWijs-medewerkers en cliënt- 

ondersteuners worden gefaciliteerd om deskundigheid en passende zorg in te zetten. Door de inzet van deze 
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passende zorg moet voorkomen worden dat de cliënt achteruit gaat en daardoor zwaardere zorg nodig heeft. En 

deze extra toetsing is zeker een meerwaarde als er prikkels aanwezig zijn om te zuinig te indiceren. Op welke 

manier deze toetsing precies zal plaatsvinden daar gaat de motie niet echt op in. Er wordt kort verwezen naar de 

klachtenregeling en de NEN-normen van de GGD en wij gaan ervan uit dat vanuit het college hier een goede 

invulling aan wordt gegeven. De cliënt moet te allen tijde centraal staan en juiste zorg ontvangen. Daar gaat het 

om. Dit dossier moet op orde komen en daar hebben wij het volle vertrouwen in. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Suijkerbuijk en ook u, uw fractie van de ChristenUnie wordt toegevoegd 

aan de lijst van ondertekenaars van deze motie nummer 2. Dan kijk ik nog even naar de sprekers in eerste 

termijn. Ik kijk even naar de heer Van Gestel. Nog behoefte aan.. Ja, ga uw gang. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Ja, ook dank dan aan mevrouw Suijkerbuijk en ook mevrouw Bozkurt 

voor medeondertekenen. Dus laat ik het dan heel kort houden, zodat we overgaan tot stemming, voorzitter. Als ik 

het goed heb gehoord en als ik hem zo mag opvatten en dan ga ik u voorzitter ook al even hopelijk ondersteunen. 

Als gemeenteraad hebben we een kaderstellende, maar ook een controlerende taak. Laten we vaststellen dat we 

hier wat kaders hebben meegegeven aan het college. En dat het aan ons ook als raad is om te toetsen of wij 

vinden dat dat ook naar welbevinden zo is uitgevoerd. En daar geven we natuurlijk uiteraard de wethouder wel 

de benodigde tijd voor. Dan is dat misverstand in ieder geval de wereld uit, mocht dat er zijn. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ik loop even de mede-indieners af. Behoefte aan een tweede termijn mevrouw 

Roeken, fractie CDA. Niet het geval. Mevrouw Gepkens? Niet het geval. Mevrouw Heessels, tweede termijn. Nee. 

De heer Yap, tweede termijn? Nee. De heer Emmen? Nee. Mevrouw Eijck tweede termijn? Niet het geval. En 

mevrouw De Beer? Niet het geval. Ik heb geen nadere vraag gehoord tenzij ja uw finest hour wil vieren en nog 

eventjes… Nee? Oké. dat is goed dan gaan wij stemmen over deze motie nummer 2. Eén uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dat stuk. Niet het geval. Wie is voor motie nummer 2? Dat is bij unanimiteit dat deze motie is 

aanvaard, waarvan akte. 

b. Eigenstandige motie Jaarlijkse dag van de Roosendaalse Democratie 

De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 7.b een eigenstandige motie inzake de “Jaarlijkse dag van de 

Democratie”. Die motie, het concept is rondgedeeld. Als ik het goed zie is de woordvoerder namens u allen, want 

laat ons het ook praktisch houden de heer Hamans van de fractie van het CDA. Ik geef u het woord en dan 

inventariseer ik nog wel eventjes of er nog behoefte is aan een eerste termijn van u mede-indieners. De heer 

Hamans. 

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Voor ligt de eigenstandige motie die oproept om jaarlijks een dag van 

de Roosendaalse democratie te organiseren. Een initiatief om onze Roosendaalse jeugd te betrekken bij en 

enthousiast te maken voor de lokale democratie. Daarbij werken raad en college samen met de jongerenraad en 

het onderwijsveld en het culturele veld. Voorzitter, deze gezamenlijke inspanning van de jonge raadsleden van 

deze raad is al onderschreven door alle politieke partijen, waarvoor dank aan alle collega’s. De verleiding is groot 

vanavond, voorzitter, om nog minutenlang over dit prachtige onderwerp door te praten, maar dat is helemaal 

niet nodig. Dus met uw goedvinden ga ik daarom meteen over tot het indienen van de motie waarbij ik mij wil 

beperken tot het voordragen van het dictum. Dank u wel. De raad van de gemeente Roosendaal in vergadering 

bijeen op 11 oktober 2018 verzoekt het college medewerking te verlenen en financiële middelen vrij te maken om 

structureel op jaarlijkse basis een dag van de Roosendaalse democratie te organiseren voor de leerlingen van het 

middelbaar onderwijs bovenbouw, het middelbaar beroepsonderwijs en de Associate Degrees Academy onder 

leiding van de griffie. De organisatie onder leiding van de griffie de opdracht mee te geven hierbij samen te 
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werken met het college van B en W, de gemeenteraad, jongerenraad, de scholen en in het bijzonder een 

afvaardiging van leerlingen uit de desbetreffende klassen. En tenslotte de benodigde middelen voor 2019 te 

dekken uit de algemene reserve en deze vanuit de Begroting voor 2020 structureel in de begroting op te nemen. 

Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Deze motie krijgt mee nummer 3 heet “Jaarlijkse dag van de Roosendaalse 

democratie” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zijn er nog andere leden van u raad die in deze termijn 

het woord wensen? De heer Emmen in elk geval. Ja, een klein beetje, ja ga uw gang. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik had opgeschreven ik zal het kort houden, maar indiener meneer 

Hamans hield het nog korter dan ik al van plan was. Deze motie zoals door de heer Hamans van het CDA 

ingediend, is een mooi voorbeeld van samenwerking. Samen als raad spreken we waarschijnlijk unaniem uit dat 

we het belang van de democratie actief uit willen dragen. Iedere scholier in Roosendaal zal met dank aan deze 

motie vanaf volgend jaar kennis maken met de lokale democratie. Hoe het werkt hoe je mee kunt doen, hoe je je 

stem kunt laten horen, een belangrijke bijdrage aan goed burgerschap en onze democratische samenleving waar 

wij als volledige raad samen achter staan. Het was een waar genoegen om deze motie samen met meneer 

Hamans te mogen schrijven en voorbereiden, ook dat is samenwerking. En dat is niet de eerste keer vandaag er 

zijn meer voorbeelden van mooie samenwerking te noemen, laten we dat vooral vaker doen. Dank ook aan alle 

andere fracties die deze moties steunen. Hopelijk zijn jullie allen aanwezig bij de aankomende dag van de 

democratie en alle dagen van de democratie die zullen volgen. Ik kijk er naar uit. Tot zover, voorzitter.  

De VOORZITTER: Ja, dank je wel. Het college wordt er een beetje zenuwachtig van. Zijn er nog andere van u raad 

in eerste termijn? Mevrouw El Azzouzi? Ja, ga uw gang. Fractie GroenLinks. Uw maiden speech als ik het goed 

heb. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, hier wel. 

De VOORZITTER: Ja, hier wel. Nou, sla ze maar plat hoor. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Nou, dank u… ja, ik ben klein dus. Ja, voorzitter, dank u wel. De dag van de democratie is 

een leerzame dag voor zowel leerlingen als politici en op deze dag leren zij elkaar beter kennen en begrijpen. 

GroenLinks is daarom ook erg blij met het ontstaan van deze motie en steun die natuurlijk. Politiek bestaat niet 

alleen uit oude mannen in grijze pakken, daar zijn onze jonge raadsleden… 

De VOORZITTER: Ja, u zoekt uw maiden speech wel uit, want dan mag niemand interrumperen van die oude grijze 

mannen. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Mag altijd strakjes, na afloop. Politiek bestaat niet alleen uit oude mannen in grijze pakken, 

daar zijn onze jonge raadsleden en burgerraadsleden het levende bewijs van. Om de jongeren in Roosendaal te 

enthousiasmeren voor de politiek is deze dag een uitstekend initiatief. Zoals mijn collega Nick Klaver al eerder zei 

politiek is niet stoffig, politiek is stoer. Voorzitter, dank u wel. 
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De VOORZITTER: Ja, u ook zeer, zeer bedankt. Ja, ik durf het haast niet te vragen maar nog meer belangstelling in 

eerste termijn? Nee? We gaan even luisteren naar wethouder Van Ginderen die motie ziet meer dan alleen 

onderwijs, maar dat de heer Van Ginderen even als woordvoerder namens het college een reactie zal geven op de 

motie. Meneer, meneer Van Ginderen. 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter ik ben blij dat ik vanavond m’n grijze jasje niet heb aangedaan. Goed, 

voorzitter, als wethouder Jeugd en Onderwijs zie ik zeker de meerwaarde van de strekking van deze motie, vooral 

als het gaat om de doelgroep jongeren en dan zeker de doelgroep jongeren in de meest brede zin van het woord. 

Voorzitter, die raad die legt de organisatie overigens volledig logisch bij de griffie en vraagt het college om 

medewerking en vooral samenwerking met de raad, de jongerenraad, scholen, instellingen en leerlingen. En dat 

gaan wij natuurlijk als college zeer zeker doen en ik mag daarin als wethouder Jeugd en Onderwijs de trekker zijn. 

Tot slot, voorzitter, verzoekt de raad het college om de financiële middelen en wordt er in de laatste bullet al een 

voorstel gedaan. Voorzitter, daar heb ik wel een opmerking over. Ik wil de raad vragen om mij samen met de 

griffie de ruimte te bieden om deze middelen op een goede manier te vinden en niet om nu vandaag de kortste 

weg te zoeken en voor 2019 de Algemene Reserve aan te spreken. Kortom, voorzitter, ik realiseer mij dat deze 

motie behoorlijk raadsbreed is ondertekend. Maar ik heb toch het verzoek en advies aan de raad om de laatste 

bullet te schrappen en mij en de griffie de financiële dekking te laten onderzoeken en verder te laten uitwerken. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder Van Ginderen. Ik kijk even naar de indiener, wilt u daar even ja ik stel het 

zelf maar voor, een korte schorsing over hebben… 

De heer HAMANS: Ja, uw college dwingt mij, voorzitter, om even in overleg te gaan met de collega’s.  

De VOORZITTER: Ik voelde hem aan ik geef u drie minuutjes. Ja. 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor drie minuten. 

De VOORZITTER hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Ja, ik kijk even naar de heer Hamans en die kijkt naar mij. We gaan verder, ik denk het wel. Ja. 

Als iedereen weer zijn plaats zou willen innemen dan hervatten wij weer de vergadering en we luisteren naar de 

heer Hamans wat de schorsing heeft opgeleverd en dan kunnen we daarna de tweede termijn starten. Meneer 

Hamans. Ja, hoor dat mag vanaf daar. Althans wat de schorsing heeft opgeleverd. De tweede termijn doen we 

keurig achter het katheder. 

De heer HAMANS: Voorzitter, dank u wel. Na ampel beraad over deze motie die toch al enkele maanden 

circuleert hebben wij dan toch maar besloten om de laatste bullet te schrappen. Daarbij willen we wel aangeven, 

nogmaals benadrukken dat het echt een structureel initiatief moet zijn en we vernemen dan ook graag op welke 

alternatieve wijze uw college dat gaat organiseren. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ik begrijp het. Dan hebben we nu een gewijzigde motie nummer drie dan hoeft dat allemaal niet 

opnieuw worden uitgedraaid. Want dan schrappen we de derde, de laatste bullet “de benodigde middelen voor 
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2019 te dekken uit de algemene reserve en deze vanaf de Begroting voor 2020 structureel in de Begroting op te 

nemen” en dan volgt u de lijn zoals voorgesteld door wethouder Van Ginderen en dat heeft een structureel 

karakter, dat hebben we ook goed gehoord. Ik kijk even of er nog behoefte is aan een tweede termijn van de zijde 

van u raad. Ja, ik zou het niet weten. Nou, de wethouder ook niet. Nou, dan gaan wij maar snel stemmen. De 

gewijzigde motie nummer 3. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit stuk? Dat is niet het geval. Wie is 

voor de gewijzigde motie nummer 3? Dat is aanvaard bij unanimiteit, aldus, aldus besloten. 

C. Eigenstandige motie Jongerenroos 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar een andere eigenstandige motie inzake de Jongerenroos. Mij lijkt dat ik het 

woord geef aan mevrouw Vermeulen van de fractie van de VVD die mee namens de andere indieners de motie zal 

indienen en toelichten. Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het belangrijk dat jongeren maatschappelijk betrokken 

zijn. Wij vinden het belangrijk dat jongeren worden gestimuleerd om zich belangeloos te gaan inzetten voor deze 

gemeente. Wij vinden het ook erg belangrijk dat de jongeren die dat al doen dat deze worden gewaardeerd en 

dat ze in het zonnetje worden gezet. Voorzitter, om die reden dienen wij een motie in omdat wij vinden dat deze 

helden geëerd mogen worden. Voorzitter, wij willen dan ook, bij deze wil ik jullie bedanken, de indieners en ook 

JONG Roosendaal op de tribune voor de samenwerking en ook de mensen die  in de Commissie hun zegje hebben 

gedaan in de eerste en de tweede termijn. Daar zijn mooie dingen uitgekomen die ik toch wel even graag wil 

benadrukken. Zo is er door een aantal fracties gezegd, dat deze mensen die een heldendaad hebben verricht en 

belangeloos dat hebben gedaan dat zij op een feestelijke manier onthaald moeten worden en dat zij letterlijk en 

figuurlijk op een podium gezet moeten worden. Daar zijn we het natuurlijk allemaal over eens. Daarnaast wil ik 

ook benadrukken wat mevrouw Testers van de ChristenUnie had gezegd, namelijk dat het ook om de stille 

krachten gaat die op de achtergrond heel veel voor deze gemeente betekenen, waarvoor dank. Voorzitter, ik zou 

graag naar het dictum willen. Het dictum is als volgt: Deze motie draagt het college op om de Jongerenroos in te 

stellen als Roosendaalse jongerenonderscheiding. Ten tweede om samen met de gemeenteraad en de 

jongerenraad JONG Roosendaal een verordening op te stellen waarin staat wanneer deze 

jongerenonderscheiding wordt uitgereikt wat daarvoor de voorwaarden zijn en het proces hoe deze uitreiking 

verloopt en gaat over tot de orde van de vergadering. Dank u wel.  

De VOORZITER: Deze motie krijgt mee nummer 4 heet “Stel de Jongerenroos is als Roosendaalse jongeren 

onderscheiding” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Andere leden nog van u raad, 

medeondertekenaars in eerste termijn? Of volstaat dit? Dan zal ik een reactie…. Neem me niet kwalijk, mevrouw 

El Azzouzi. Ja, u heeft de smaak te pakken. Denk u komt er weer een man met grijs haar. Ga uw gang. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Ja, dank u wel, voorzitter. Twee moties in een avond die in het teken staan van de 

Roosendaalse jeugd, dat is het noemen waard. Wie iets moois doet of bijdraagt aan onze stad verdient erkenning. 

Of dat nu op de voorgrond is of achter de schermen, groot of klein. GroenLinks ziet jongeren graag een bijdrage 

leveren aan de samenleving en staat ook volledig achter deze motie. Wel zijn wij van mening dat er duidelijke 

voorwaarden en regels aan moeten verbonden zijn, zodat de speld zijn waarde niet verliest. Het moet duidelijk 

zijn waarom iemand de speld krijgt. Laat de Jongerenroos een eerbetoon zijn voor degene die hem in ontvangst 

neemt en op die manier anderen te stimuleren om zelf iets te doen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw El Azzouzi. Anderen nog van u raad in eerste termijn? Dat is niet het geval. 

Ik kan de motie alleen maar van harte ondersteunen, dus we hem, u gaat hem indienen en ik hoop dat we daar 

allemaal ja tegen gaan zeggen. Ik vind het goed dat u ook zegt van dat doen we samen met de gemeenteraad en 



22 
 

met de jongeren raad, ik zie de voorzitter ook inderdaad zitten. Dat zou inderdaad mijn diepste wens zijn dat u 

vanuit u raad kom nou niet met z’n 35’en maar dat u een delegatie even samenstelt met de jongerenraad en onze 

kabinet chef de heer Rommens, want ik wil wel even kijken wat er allemaal gebeurt. Om inderdaad te gaan toe 

werken naar die verordening want die is wel nodig, zoals we die ook met de Roosenspeld hebben gemaakt. Want 

het is wel wat mevrouw El Azzouzi en ook u allemaal wel zegt van we moeten wel goed vastleggen niet alleen hoe 

je de aanvraag indient, wie dat kunnen welke leeftijdscategorie. We hebben ooit geprobeerd jaren geleden om 

bijvoorbeeld het jeugdlintje in te stellen voor basisschool scholieren. Dat initiatief had moeten komen van de 

directeuren van het primair onderwijs van de scholen, nul. Nul aanvragen, dus dat moeten we geen tweede keer 

hebben, dus dat moeten we wel goed organiseren. Want het moet ook iets meer zijn dan alleen mooie woorden. 

Dat ondersteun ik zeer. Praat daar even over dat we ook even kijken naar de relatie met bijvoorbeeld het 

sportgala waar jongelui ook een mooie waardering krijgen voor een uitzonderlijke sportprestatie. Cultuurprijs, 

dus we hebben al waarderingen in de stad. Dus dan maar goed daar komen we wel uit in het goede nadere 

gesprek met elkaar om te komen tot die verordening. Dus als u die, dat punt 2 ook echt serieus neemt om samen 

die verordening samen te stellen, dan komt die verordening nog terug in de gemeenteraad zou mijn voorstel zijn 

om hem hier ook in de raad te laten vaststellen. Dan is het echt een verordening van de gemeenteraad en dan 

heeft die ook de statuur en de kracht van wet, die ik wel belangrijk vindt zodat we het voor eens en vooral goed 

regelen. Dus ik ben er niet zo enthousiast over als u. Is er van de zijde van u raad behoefte aan een tweede 

termijn? Nee? Het is appeltje-eitje. Ja. Dan gaan wij stemmen. Ik neem aan dat u allen voor deze motie bent. Even 

de vingers in de lucht. Dat dan weer wel. Dat is het geval. De motie is bij unanimiteit aanvaard. En dan horen wij 

via de griffie wel wie de leden van de raad zijn om zich te zetten aan die verordening. 

8. Sluiting 

De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering.  

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 

 


