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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

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

              7 februari 2019 

 

4. Voorstel 09 Vaststellen profielschets voor de burgemeester 

5. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen 
a. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 

b. Afhandeling van schriftelijke vragen 

6. A-CATEGORIE 
 Er zijn geen voorstellen in de A-categorie 

 

7. B-CATEGORIE 
Er zijn geen voorstellen in de A-categorie 

8. C-CATEGORIE 
Er zijn geen voorstellen in de A-categorie 

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

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

Wethouders: 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. 

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse 
Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. 
Heessels (SP), A. Homma (D66), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), 
K. Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD). 

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 

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

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

van Nassau (CDA), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), M.W.C. Verbeek 

(VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), 

M.S. Yap (PvdA),  G.A. van Zalinge (VLP). 

Afwezig: De heer W.C.H. Brouwers (VLP). 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, het is klokje 19.30 en ik zou hiermee de raadsvergadering willen openen. 

Welkom aan u allen. In de openingssfeer meld ik even afwezig het raadslid, lid van de fractie van de VLP, de heer 

Brouwers. En vanavond ziet u een jongeman met een fotocamera rondlopen. Hij zit daar helemaal vanuit mijn 

positie links achteraan, dat is Lars Villée. En de achternaam vermoedt dat dat wel eens een zoon zou kunnen zijn 

van Christian Villée hetgeen het geval is. En Lars volgt de opleiding mediavormgeving aan het Radius College in 

Breda. In het kader van zijn studie portretteert hij zijn vader op activiteiten. Eén rolletje is voldoende! Dat hadden 

we ingestudeerd en hij vond het grappig. Nee, het is dus als Lars overal wat rondloopt dan weet u dat het goed 

volk is. Dat is eigenlijk de essentie. En Lars veel succes met vanavond en überhaupt met je studie. Nou, dat is 

eruit.  

a. Voorstel 07 - Toelating A. Homma  
De VOORZITTER: Dan zijn wij al toe aan de installatie van een nieuw raadslid mevrouw Annelies Homma. Ik meld 
even dat ja zij de vervangster is van Alex Raggers die ons gaat verlaten. Ik stel voor dat ik aan het eind van deze 
raadsvergadering, die niet al te lang hoeft te duren, denk ik, om dan vlak voor de sluiting de heer Raggers, Alex 
Raggers nog toe te spreken en van hem afscheid te nemen als lid van onze raad. Akkoord met die volgorde? Dat 
bent u. Dan zou ik nu naar voren willen roepen voor de installatie… O nee, voordat ik dat doe vraag ik eerst aan 
de voorzitter van de Commissie Geloofsbrieven, dat is de heer Hamans die onderzoek heeft gedaan naar de 
toelating van mevrouw Homma tot onze raad. En dan geef ik graag de heer Hamans het woord om verslag te 
doen van de bevindingen van de Commissie.  
 
De heer HAMANS: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, nadat mevrouw Homma haar benoeming heeft 
aangenomen onder overhandiging van haar geloofsbrieven heeft de Commissie Geloofsbrieven van onze 
gemeenteraad deze geloofsbrieven onderzocht. De Commissie was in dit geval samengesteld uit mevrouw  
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De Beer, de heer Raggers en ondergetekende. Wij hebben beoordeeld of wordt voldaan aan alle vereisten voor 
het lidmaatschap van de gemeenteraad zoals die zijn neergelegd in de Gemeentewet. De Commissie heeft 
geoordeeld dat er geen bezwaren zijn om mevrouw Homma toe te laten tot onze gemeenteraad. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog vragen vanuit u raad aan de heer Hamans? Aan de Commissie over de 
werkzaamheden? Dat is niet het geval. Dan bent u gedechargeerd wat dat betreft en onder dankzegging voor uw 
werkzaamheden. Dank daarvoor via u meneer Hamans aan de overige Commissieleden. En dan constateer ik dat 
er niets in de weg staat om mevrouw Homma toe te laten als lid van onze raad. En ik wil vragen aan mevrouw 
Homma om naar voren te komen en aan u alleen indien daartoe mogelijkheid bestaat te gaan staan. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Homma u heeft ervoor gekozen om de verklaring of belofte af te leggen dus daar gaan 
we nu toe over en u antwoordt straks met dat verklaar en beloof ik.  Ik verklaar dat ik om tot raadslid van deze 
gemeenteraad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook 
enige gunst heb beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik trouw zal 
zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid van de gemeenteraad naar 
eer en geweten zal vervullen. 
 
Mevrouw HOMMA: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De VOORZITTER: Uitstekend. Gefeliciteerd. <Vanuit de raadszaal klinkt applaus>.  

De VOORZITTER: Ja, daar hoort een bos bloemen bij. Waarom krijgt ze nu zo’n droge bos bloemen? Het echtpaar 

Raggers is aan het verhuizen. En nu een bos bloemen geven dat tussen de verhuisdozen en alles dat heeft weinig 

zin, dus vandaar iets dat groeit op termijn wanneer jullie schilderijtjes, lampjes en boekenkasten weer op zijn plek 

staan. Dus vandaar, niet karig bedoeld maar buitengewoon efficiënt. Ik zeg het maar even. U kunt mevrouw 

Homma feliciteren.  

b. Voorstel 08 - Tussentijdse benoeming lid Commissie Binnenstad  
De VOORZITTER: Oké, als iedereen weer zijn plaatsen zou willen innemen, mevrouw Homma zit al op de 

vertrouwde plek inmiddels. Ja, oké heel goed. Dan gaan wij met de agenda voort en dat is agendapunt let me see, 

agendapunt even kijken hoor waar ik dat nu heb, agendapunt 1.b daar valt het dan nog steeds onder. Omdat dan 

op de agenda ook staat om een lid te benoemen van de Commissie Binnenstad, tussentijdse benoeming. 

Daarover wil even op voorhand de heer Wezenbeek even het woord. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Het wordt eentonig misschien. Ik ga me weer terugtrekken als 

kandidaat voor de Commissie Binnenstad. En nu met als reden dat ik het rapport gelezen heb van wat de 

Commissie op tafel heeft vertoond deze week onder leiding van de heer Raggers van D66. Dus ik maak de weg 

echt vrij voor dat de vervanger van de heer Raggers straks ook weer terug door kan gaan met die Commissie 

Binnenstad. Dus ik trek me terug. 

De VOORZITTER: Akkoord. Dan hebben we twee kandidaten voor het lidmaatschap van deze Commissie dat is 

mevrouw Homma en dat is de heer Verstraten. Omdat het gaat over personen gaan we dat schriftelijk doen. Die 

formulieren worden nu uitgereikt en aan u de vraag om een keuze te maken tussen een van deze twee 

kandidaten. En het gaat om een meerderheid van tenminste de helft plus één die dan de uitverkorene gaat 

worden. Maar dat gaan we zien als we de stemmen gaan tellen. 32 leden van u konden hun stem uitbrengen en 

dat is ook gebeurd, er zijn 32 briefjes ingevuld. Dus we gaan even kijken wat u heeft gedaan. 
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De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 
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De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Moeten we het nu nog een keer doen? Of moet het naar volgende… De procedure is als volgt 

dat we nu nog een keer de stemprocedure doen, omdat het ex aequo is. Ja, dus u mag het nog een keer doen. 

Dus verzin eens wat anders dan, dan hebben we witte rook. En als het dan weer 16-16 blijft en ik schat die kans 

aanwezig, dan gaan we of een ballon opblazen of een strootje trekken, maar dan is dat het lot dat beslist. Hebben 

wij die luciferhoutjes hier?  Oké. We gaan eerst weer een nieuwe rondje doen en denkt u allemaal nog goed na. 

De VOORZITTER: Oké 32 stembiljetten ingeleverd, dan gaan we in de tweede ronde. De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: Mevrouw Homma. 

De VOORZITTER: 16-16. Nou ja dit, helemaal verrassend is het niet. Wij gaan nu over tot het laatste en dat is dat 

de voorzitter twee gelijkelijk gevouwen briefjes in zijn hand krijgt waarop in het ene briefje staat mevrouw 

Homma en het ander briefje staat de heer Verstraten. Ik zal even niet kijken. Het briefje dat ik open die wordt 

het. Zal ik zo doen? Nou, daar gaat ie, ik zet m’n bril op. Oké eerlijk gegaan zo. Lid van de Commissie Binnenstad is 

geworden mevrouw Homma. Gefeliciteerd. Stuk van overtuiging daar kan geen twijfel over bestaan. Gefeliciteerd 

mevrouw Homma en ja meneer Verstraten het is niet anders.  

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 2. Dat is het vaststellen van de raadsagenda. Kunt u instemmen 

met hoe wij die agenda vanavond verder afwerken. Dat kunt u. Dan gaan wij dat doen.  

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

    7 februari 2019 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 7 februari 

jongstleden. Bij de griffie zijn geen amendementen binnengekomen. Is het de vergadering van 7 februari of 31 

januari? 7 februari toch, want die andere hebben we al vastgesteld. Oké, die besluitenlijst, de notulen vooruit van 

7 februari zijn hiermee vastgesteld neem ik aan. Conform. Dat is het geval.  
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4. Voorstel 09  Vaststellen profielschets voor de burgemeester 

De VOORZITTER: Dan agendapunt 4 een voorstel handelend tot het vaststellen van de profielschets voor de 

nieuwe burgemeester. Dit agendapunt wordt overgenomen door de voorzitter van de Vertrouwenscommissie de 

heer Gabriëls en ik ga ergens achterin zitten hangende dit agendapunt. 

 

De VOORZITTER draagt het voorzitterschap over aan de heer Gabriëls. 

 

De VOORZITTER: Oké dan is nu aan de orde het raadsvoorstel vaststellen profielschets voor de nieuwe 

burgmeester. En ik kan u melden inderdaad dat na een intensief proces waarin onder andere een 

inwonersraadpleging is gehouden, is de profielschets door de Vertrouwenscommissie opgesteld. “Een 

verrassende verbinder die een betrokken communicatief vaardige en een daadkrachtige persoonlijkheid is”, is de 

grote lijn die uit deze profielschets naar voren komt. “Een daadkrachtig, open en loyale burgemeester die 

Roosendaal laat bloeien”. De Vertrouwenscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties is 

unaniem van mening dat deze profielschets door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Wanneer u dit advies 

van de Vertrouwenscommissie zo meteen overneemt en de profielschets dus vaststelt zal deze op woensdag 27 

februari aanstaande om 20.00 uur in de openbare raadsbijeenkomst aan de Commissaris van de Koning worden 

overhandigd. Dan zal ook uitgebreid gerapporteerd worden over het proces en de inhoud van de profielschets. 

Voordat we tot stemming overgaan, heeft iemand nog een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Mag ik 

dan concluderen dat u allen instemt met het voorstel om de profielschets vast te stellen? Dat is stilzwijgend 

toestemmen zeg ik altijd. Dan is bij deze de profielschets vastgesteld. En geef ik het woord weer terug aan de 

echte voorzitter van de gemeenteraad. 

 

De heer NIEDERER neemt het voorzitterschap over van de heer Gabriëls. 

5.  Ingekomen stukken en beantwoorde schriftelijke vragen 

a. Vaststellen lijst ingekomen stukken 

De VOORZITTER: Zo dan gaan wij voort met de agenda. Dan hebben we het agendapunt 5, 5.a vaststellen van de 

lijst van de ingekomen stukken. Ik neem aan dat u akkoord gaat met de afhandeling daarvan. Dat is het geval.  

b. Behandeling beantwoorde schriftelijke vragen 

De VOORZITTER: En dan de afhandeling van reeds beantwoorde schriftelijke vragen die ook schriftelijk zijn 

beantwoord. Maar niemand van u heeft zich aangemeld om een nadere mondelinge vraag daarop te stellen. Dus 

dat punt is hiermee ook gepasseerd.  

6. A-CATEGORIE 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, de A-categorie hebben we niet. 

7. B-CATEGORIE 

De VOORZITTER: Eveneens, agendapunt 7 de B-categorie. 

8. C-CATEGORIE 

De VOORZITTER: En ook niet voor wat resteert in de C-categorie.  
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9. Sluiting 

De VOORZITTER: Dat betekent dat wij bijna toe zijn aan de sluiting van de vergadering. Maar zoals ik u heb 

gemeld nemen wij nu eerst afscheid van de heer Raggers. En ik spreek hem even toe vanaf het katheder. 

De VOORZITTER: Beste Alex, ja daar heb ik je in het vizier. Geboren in Friesland, maar inmiddels al heel wat jaren 

met veel plezier woonachtig in Roosendaal. En dit doordat jij na jouw middelbare school in Herenveen een keuze 

maakte om te gaan studeren aan de KMA, de Koninklijke Militaire Academie in Breda. En zo ben je vanuit het 

hoge noorden helemaal in ons aangename zuiden beland. In 2010 ben je secretaris geworden van D66 

Roosendaal. Je leidde de campagne om D66 terug in de gemeenteraad te krijgen en met succes. In 2014 kreeg 

D66 twee zetels in de gemeenteraad en ben jij als raadslid begonnen. En sinds 17 september 2015 ben jij 

fractievoorzitter. Je hebt de afgelopen vijf jaar als raadslid niet stilgezeten. Lid van de Commissie Geloofsbrieven, 

Lid en voorzitter van de Commissie Binnenstad een zeer belangrijke Commissie heb ik vanavond begrepen. Lid 

van het Presidium, de Vertrouwenscommissie enzovoort. En kenmerkend aan al deze rollen is dat jij streeft naar 

samenwerking en transparantie. Daarmee heb je jouw bestuurlijke vernieuwing, de bestuurlijke vernieuwing hoog 

in het vaandel staan. Zo heb je namens D66 in de vorige bestuursperiode een initiatiefvoorstel ingebracht ten 

behoeve van het instellen van burgerraadsleden en dit onder andere om een kweekvijver te creëren voor 

aspirant-raadsleden, voor talent, de scouting daarvan. En dit initiatief is zeer succesvol gebleken. Ik tel zo zes als ik 

het goed heb, voormalige burgerraadsleden die inmiddels raadslid zijn, jouw echtgenote incluis. Je mag dus met 

recht terugkijken op een inspiratievol raadslidmaatschap. En Alex ik begon mijn toespraakje door te vertellen dat 

door jouw militaire vorming dat dat ervoor heeft gezorgd dat jij hier in het zuiden van Nederland bent komen 

wonen. En iets waar wij dankbaar voor kunnen zijn. Want je bent met jouw betrokkenheid en energie een 

aanwinst voor onze stad, onze gemeente en een aanwinst voor deze gemeenteraad. En laat nu echter diezelfde 

militaire vorming de reden zijn van jouw vertrek. Je gaat als Officier bij de Luchtmacht de komende zes maanden 

jouw militaire plicht vervullen, waarbij je wordt uitgezonden naar de Golanhoogte voor de Verenigde Naties. 

Helaas staat de huidige wetgeving niet toe om je voor deze missie tijdelijk te laten vervangen. En ik weet, wij 

weten allemaal dat jij je er hard voor maakt om dit in de wet veranderd te krijgen. En ik geloof dat dat gaat 

lukken. Je knikt nee? Nou, ik zal nog even bellen. Maar ik weet ook Alex dat je blij bent voor jouw echtgenote 

Annelies Homma, die zojuist door mij als nieuw raadslid voor D66 in onze gemeenteraad is geïnstalleerd. En ik 

heb ook het genoegen gehad om jullie op 21 september 2017 in de echt te mogen verbinden hier een etage lager 

in de Burgerzaal van ons mooie Raadhuis. Ik wil jou Alex hartelijk bedanken voor jouw inzet de afgelopen jaren. Ik 

weet dat je ons zult gaan missen. Maar wij gaan jou zeker ook missen, net als Annelies en jouw dochters Sam en 

Nanne. Wij wensen jou heel veel succes toe bij jouw missie en wij verwachten meer dan hopen, wij verwachten 

gewoon dat je heelhuids zult terugkeren met wellicht nog meer inspiratie. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen 

dat jouw politieke werk nog niet af is en dat we wellicht in de toekomst jou nog zullen terugzien in deze raadszaal. 

Alex het ga je goed. Ik vraag je even naar voren toe te komen om wat namens ons allen in ontvangst te nemen. 

Dat is die geweldige bos bloemen. Die krijg je ook. En we hebben nog voor jou een schilderij. Misschien wil je dat 

hier ook openmaken dat iedereen dat kan zien. En dan geef ik jou graag de gelegenheid om als je dat wilt nog iets 

tegen ons… De uitzending is begonnen… <Vanuit de raadszaal klinkt applaus>.  

De heer RAGGERS: Hoe werkt dit? Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is er nu geen tijdslimiet. Ik zie geen klok 

lopen en ik heb beschermde spreektijd denk ik zomaar. Hoewel ik een goede interruptie af en toe best wel weet 

te waarderen, hoor Jeroen. Tja 14 februari vandaag Valentijnsdag en helaas neem ik afscheid van een grote liefde, 

want dat was de gemeenteraad van mij. En bijna vijf geleden stond ik hier in mijn maidenspeech voor D66 het 

initiatiefvoorstel burgerraadsleden te verdedigen. En nu bijna vijf jaar later hou ik toch nog onverwacht vroeg 

mijn afscheidsspeech. En dames, mijne heren, de invloed van onze overheid reikt verder dan Roosendaal, verder 

dan onze gemeente, verder dan Noord-Brabant, verder dan Nederland en verder dan Europa zelfs. En onze 

overheid stuurt onze jongens en meisjes naar verre landen om te vechten voor of te werken aan de veiligheid 

aldaar en dat is ook voor onze veiligheid alhier. En soms sturen ze daarvoor een Roosendaler van 45 jaar naar de 
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Golanhoogte. En ik nodig u uit komt daar kijken. Ik heb toevallig ook een appartement naast het kamp waar ik 

gewoon bezoek kan ontvangen. En ik ben al eerder uitgezonden geweest in dit geval naar Afghanistan en om daar 

te werken in zo’n land is heel verhelderend. En het helpt om één ding heel duidelijk te zien, duidelijk in 

perspectief te zien, namelijk hoe goed wij het hier hebben in Roosendaal, in Nederland. Kijk maar in onze 

wijkcompassen, de minst, de minst veilige wijk in Roosendaal is nog heel veel veiliger dan heel veel andere delen 

van onze wereld. Maar ik neem vanavond afscheid omdat mijn werk, bij mijn werk bij Defensie, mijn liefde voor 

Defensie toch nog voorgaat. En mijn nog grotere liefde Annelies Homma-Raggers is zojuist geïnstalleerd voor D66. 

En daarmee ben ik dus raadslid af. En eigenlijk was vorige week mijn echte laatste raad. En hoewel ik het van 

tevoren niet had verwacht ik denk het is een vrij korte raad, werd het toch nog een gedenkwaardige raadsavond. 

En enerzijds heb ik daarvan kunnen genieten, want ik kan heus wel genieten van het spel.  En ben ik ook trots op 

de rol die D66 toen speelde en anderzijds maakt het de boodschap die ik al weken in concept klaar had staan des 

te meer duidelijk. En ik heb ook nog een stichtelijke boodschap voor u met één kernwoord en ik ben heel blij dat 

u die ook al aanhaalde, voorzitter, dat is samenwerking. In de aanloop naar de verkiezingen, de 

gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar maart hebben wij alle 35 hier aanwezig, oké we zijn nu maar met 34, 

gezegd dat we willen samenwerken om het beste voor Roosendaal te bereiken. En dat bereik je volgens mij echt 

alleen maar goed door goed en constructief samen te werken, tussen college en gemeenteraad, tussen de 

oppositie en coalitie, tussen partijen onderling binnen je eigen partij en altijd door te discussiëren op de inhoud 

en niet op de vorm. En vorige week ben ik bij mijn laatste raadsbijdrage ook nog weer gewoon hard op de 

persoon aangevallen in plaats van op de inhoud. En dat was verre van mijn eerste keer, ik ben eraan gewend 

geraakt, maar het stemt mij wel telkenmale weer droef. Ik vat het ook maar op als een compliment, want als je op 

de inhoud niet van mij kunt willen en overgaat tot dit middel zegt het alleen maar wat over de zender. Maar het 

blijft jammer en mijns inziens de gemeenteraad onwaardig. Want het is niet constructief, het is niet samenwerken 

voor onze gemeente en dat hebben wij ooit wel beloofd. Ik wel tenminste. En aan die belofte wil ik u herinneren. 

Ook vorige week ging het wat mij betreft niet over coalitie versus oppositie. Maar ging het over duurzaamheid en 

de toekomst van onze gemeente, althans daar zou het over moeten gaan, over samenwerking. Ik heb genoeg 

negatieve geluiden gehoord en gevoeld de afgelopen vijf jaar, maar er is ook goed nieuws. Ik heb namelijk ook 

gehoord dat de periode vanaf 2014, dat vanaf die periode de sfeer beter was geworden dan in de raadsperiode 

daarvoor. En sinds een paar jaar zijn er weer veel mooie, enthousiaste en warme raadsleden bijgekomen, waait er 

weer een frissere wind. Waarbij sommige personen mij verbazen hoe goed ze nu al bezig zijn. En tegen hen wil ik 

zeggen hou dat vast. En tegen de oude garde, koester deze briljantjes. Durf je te verwonderen in plaats van 

jaloers te zijn. En durf ook te leren van hen zoals ik geleerd heb van u. Van elke partij heb ik wel wat opgestoken 

de afgelopen vijf jaar, van de griffie,  van andere ambtenaren, van journalisten van de pers De Bode, Gazet en 

natuurlijk BN DeStem, van het college van burgemeester en wethouders, van vele raadsleden en diverse 

fractievoorzitters van oppositie en coalitie. Het kan dus wel en dat vind ik nu juist zo mooi. En ik had het ook 

nodig, want ik kwam met D66 in een compleet nieuwe fractie binnen in 2014. En gelukkig waren er toen ook 

mensen die gewoon bereid waren te helpen, van Klaar Koenraad tot Ton Schijvenaars, van Michael Yap tot Eric de 

Regt en van Arwen van Gestel tot Jeroen van den Beemt. Maar we waren het niet altijd eens met elkaar. Onze 

ideeën en idealen verschilden wel eens, maar ik kon altijd rekenen op hulp en advies als ik dat vroeg. En zelfs 

vorige week donderdag kreeg ik nog gewaardeerde schriftelijke feedback van Arwen. Ja, ik heb nog even… In onze 

nieuwe raadsperiode heb ik ook alweer geleerd van diverse nieuwe mensen en ik noem Sebastiaan Hamans, 

Roger van Nassau en Karen Suijkerbuijk-Ader. En de afgelopen week, de afgelopen weken nog bijvoorbeeld een 

Evelien van der Star en Christian Villée in de Commissie Binnenstad. En die Commissie Binnenstad en ik ben iets 

vrolijker nu ik weet wie er mij gaat opvolgen. Het gaat daar niet om de coalitie en oppositie, het was juist daar 

een hele mooie, prettige samenwerking tussen de raadsleden van beide kampen, zeg maar. En die Commissie heb 

ik een jaar nu mogen voorzitten en ik vind dat we een heel mooi product hebben afgeleverd. Toevallig vandaag in 

de dagmail waar ik helemaal achter sta, waar ik heel trots op ben. En ook deze Commissie ga ik enorm missen. En 

ik doe velen van jullie nog tekort door je niet persoonlijk te noemen, mijn excuus daarvoor. Ik vond de momenten 

dat we samenwerkten erg fijn. Ik wens jullie de komende jaren nog allemaal een hele prettige samenwerking. Ik 

hoop dat jullie mogen genieten van je raadslidmaatschap, zoals ik ook gewoon heel veel lol heb gehad in onze 
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gemeenteraad. En ik heb gelukkig de lach ook heel veel gehoord in deze zaal. En ik heb ook niet voor niets 

gekozen om in het huwelijk te treden in de zaal hier beneden, want ik ben gehecht geraakt aan dit karakteristieke 

gebouw. En ik heb ook vrienden voor het leven gemaakt in de gemeenteraad. En ik wil René van Broekhoven en 

Robert Breedveld toch even apart noemen hier. Want hoe bijzonder is het hoe wij hebben samengewerkt de 

afgelopen vijf jaar. Hoe gaaf is het dat we zo close zijn geworden, we deelden lief en leed op een persoonlijk vlak 

en we deelden onze passie voor de gemeenteraad. En wat anderen soms ook dachten van ons, dat deden we 

altijd met het belang van onze eigen partij in gedachten en het belang van Roosendaal voorop. Maar we waren 

ook steun en motivatie voor elkaar als we het soms zwaar hadden in de gemeenteraad, want het kost ons best 

veel tijd en energie. En je bereikt niet altijd wat je wilt. En hoe leuk het ook kan zijn soms kost het gewoon te veel 

energie. En toch ik moet wel afscheid nemen vanavond, maar ik had het liever niet gedaan. Ik heb ervoor gekozen 

om mijn zetel op te geven, omdat burgemeester Niederer dan tenminste te allen tijden dan 35 zetels gevuld kan 

houden in onze raad. En omdat ik denk dat D66 daarbij het meest gebaat is. Mijn opvolger Annelies Homma zal de 

belangen van D66 samen met Harm en burgerraadslid Bejar goed vertegenwoordigen, want Annelies is een 

topvrouw. En ik zal van een afstand proberen zoveel mogelijk te volgen van onze gemeente, van onze raad, van 

mijn stadje. Ik heb u vorige week al gedag gezegd in het Hebreeuws en ik moet zeggen uw applaus daarna deed 

me goed. Ik hoop hier ooit terug te keren, mijn werk is voor mijn gevoel nog lang niet klaar en het liefst had ik 

afgesloten nu met een mic drop, maar ik vrees dat deze systemen dat niet aankunnen. Dus ik zeg alleen maar 

“Alex uit”.  <Vanuit de raadszaal klinkt applaus>.  

De VOORZITTER: Dank je wel, Alex voor je mooie woorden. Dan ga ik nu de vergadering sluiten. We kunnen 

beneden nog even nader afscheid nemen van Alex. En mee namens, of namens de Commissievoorzitter mevrouw 

Roeken hebben we afgesproken het is nu 20.10 uur dat we een kwartier even pauze houden beneden ten 

behoeve van Alex. Dus dat betekent dat u, de Commissieleden althans, 20.25 uur sharp hier weer in de raadszaal 

zijn om onder leiding van mevrouw Roeken de Commissievergadering te beginnen. De raadsvergadering is 

gesloten. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.10 uur. 

 

 

De griffier,    De voorzitter, 


